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Πεξίιεςε 

Δ έλλνηα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο σο δεισηηθήο ηεο εληαηνπνίεζεο ηεο γλψζεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεη έξεηζκα ζε πνιιά δηδαθηηθά αληηθείκελα. ην κάζεκα ησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ απφ πξσηφηππν, ζπληζηψζα απηήο απνηειεί ε παξαιιειία 

αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο. ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξνζπαζνχκε κέζσ 

ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ λα εξεπλήζνπκε θαηά πφζν ε παξαιιειία 

ησλ δχν γισζζηθψλ κνξθψλ ζπλδπαζκέλε κε ηελ επηινγή ηεο «πνηεηηθήο 

γξακκαηηθήο» κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζε θαηαλφεζε ηνπ δνκνιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο αξραίαο ειιεληθήο θαη θαη΄ επέθηαζε ηεο λέαο ειιεληθήο.   

 

 

Abstract 

The concept of cross curricular thematic approach as a declaration of the 

standardisation of knowledge during the last years forms the basis of a plethora of 

teaching subjects. In the ancient Greek subject from the prototype, a component of 

this is the parallelism of ancient and modern Greek language. The focus of this study 

through the offered teaching material is to aim to research in what extent the 

parallelism of the two linguistic forms combined with the choice of the "grammar of 

poetry" can lead students in the understanding of the structuralist system of the 

ancient Greek language and as a result in the understanding of modern Greek 

language as well. 
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Πξφινγνο 

  

Σα αξραία ειιεληθά απφ πξσηφηππν απνηεινχλ εδψ θαη δεθαεηίεο έλα δηδαθηηθφ 

αληηθείκελν πνπ εγείξεη αληηδξάζεηο φρη ηφζν γηα ηελ αμία ηνπ, ε νπνία αλαγλσξίδεηαη 

απφ φινπο αθφκε θαη αλ πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ 

απφδεημή ηεο, αιιά γηα ηε δηδαθηηθή ηνπ ρξεζηκφηεηα θαη ζπλεπψο γηα ηε ζέζε ηνπ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Καηά θαηξνχο έρνπλ ηεζεί επί ηάπεηνο δηάθνξεο πξνηάζεηο 

δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ φζνπο επαγγειίδνληαη αθελφο έλα 

«θαιχηεξν κέιινλ» γηα ην κάζεκα θαη αθεηέξνπ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα απηφ. Δ δηθή καο πξφηαζε επηθεληξψλεηαη ζην 

δνκνιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηεο αξραίαο ειιεληθήο, ε πξνζέγγηζε ηνπ νπνίνπ ζα 

ζηεξηρηεί ζηηο αξρέο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο. Δ αληηζηηθηηθή κειέηε 

γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ έρεη πξνηαζεί πνιιέο θνξέο απφ γισζζνιφγνπο 

θαη θηινιφγνπο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο κε κφληκν 

επηρείξεκα ηε ζπκβνιή ηεο ζηε ρξήζε ηεο λέαο ειιεληθήο. Τπνθηλνχκελνη απφ ηελ 

ίδηα ζέζε, ζρεδηάζακε έλα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην νπνίν πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη ηα 

επηζηεκνληθά πεδία ηεο ινγνηερλίαο, ησλ αξραίσλ θαη ησλ λέσλ ειιεληθψλ, 

θέξλνληαο ζε επαθή ηελ «πνηεηηθή γξακκαηηθή» κε ηε γξακκαηηθή ηεο αξραίαο θαη 

λέαο ειιεληθήο. Σν ηξίπηπρν απηφ πξνζπαζήζακε λα εξεπλήζνπκε ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, ε νπνία επηκεξίδεηαη ζε δχν κέξε, ζεσξεηηθφ θαη εξεπλεηηθφ, κε ην θαζέλα 

λα δνκείηαη σο εμήο: 

 ην ζεσξεηηθφ κέξνο, ζην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη φςεηο ηεο 

κάζεζεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε ην ζπγθεθξηκέλν πφλεκα, ελψ ην δεχηεξν 

εζηηάδεη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πξνζέγγηζεο απηψλ, ζηελ έλλνηα ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο, βαζηθή γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο πιηθνχ. Σν ηξίην 

θεθάιαην κηιάεη γηα ηελ αξραία θαη λέα ειιεληθή γιψζζα, ελψ ην ηέηαξην γηα ηε 

γιψζζα θαη ινγνηερλία ζε κία πξνζπάζεηα πιαηζίσζεο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο. ην 

πέκπην θεθάιαην, ηέινο, παξνπζηάδνπκε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δεκηνπξγήζακε. 

πλερίδνληαο ζην εξεπλεηηθφ κέξνο, ζην έθην θεθάιαην, γίλεηαη ιφγνο γηα ην πψο 

πξνέθπςε ε ηδέα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ελψ ζην έβδνκν παξνπζηάδεηαη φιε ε 

κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ αιιά θαη πινπνίεζήο ηεο. ην φγδνν θεθάιαην 

παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα ζηα νπνία καο νδήγεζαλ ηα εξεπλεηηθά καο 

εξγαιεία, γηα λα θαηαιήμνπκε ζην έλαην ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ. 
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Σέινο, ζην δέθαην θεθάιαην αθνινπζνχλ νη βηβιηνγξαθηθέο – αξζξνγξαθηθέο 

αλαθνξέο, ελψ ζην ελδέθαην ην παξάξηεκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα ζρέδηα ησλ 

δηδαζθαιηψλ κε ηα θχιια εξγαζίαο ησλ καζεηψλ, ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηελ θιείδα 

παξαηήξεζεο θαη ηα πξσηφθνιια εξσηήζεσλ γηα ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ νκάδσλ 

εζηίαζεο.    

Σν παξφλ πφλεκα δελ ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ρσξίο ηε ζπκβνιή φζσλ 

ππήξμαλ θαζεγεηέο κνπ ζην Π.Μ.. αιιά θαη ηνπ ζρνιείνπ ην νπνίν κε θηινμέλεζε 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. Βπραξηζηψ απφ θαξδηάο ηελ 

θαζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ηνπ ηκήκαηνο Φ.Π.Φ., θ. Μαξία – Γσή Φνπληνπνχινπ, 

επφπηξηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, γηα ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο πνιχηηκεο 

παξαηεξήζεηο ηεο θαζφιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. Ήηαλ απηή ε νπνία 

ήδε απφ ηα πξνπηπρηαθά κνπ ρξφληα κνχ ελέπλεπζε ηνλ δήιν γηα ην κάζεκα ησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ. Θεξκέο επραξηζηίεο νθείισ ζηα δχν κέιε ηεο ηξηκεινχο 

επηηξνπήο κνπ, ηνλ θ. Ώζαλάζην Μηράιε, επίθνπξν θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Φ.Π.Φ. 

θαη ηελ θ. Μαξία Μακνχξα, εληεηαικέλε δηδάζθνπζα ζην ηκήκα Φ.Π.Φ. γηα ηηο 

αλαηξνθνδνηηθέο ηνπο επηζεκάλζεηο πνπ ππήξμαλ θαζνξηζηηθέο γηα ηελ νινθιήξσζε 

απηήο ηεο εξγαζίαο. Εδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηνλ ζπλεξγάηε ηνπ ηκήκαηνο 

Φ.Π.Φ., θ. Αεκήηξε Πάλν, γηα ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ηνπ ξφιν ζε φιε ηε δηάξθεηα απηνχ 

ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη γηα ηελ επηκνλή ηνπ λα κε κάζεη λα παιεχσ γηα ην θαιχηεξν 

δπλαηφ. 

 Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ηε δηεπζχληξηα ηνπ Γπκλαζίνπ Δξαθιείνπ 

ησλ εθπαηδεπηεξίσλ «Δ Βιιεληθή Παηδεία», θ. Μαβή, γηα ηελ απνδνρή εθαξκνγήο 

ηεο πξφηαζεο κνπ θαη ηνπο θηινιφγνπο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθα 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηδαζθαιηψλ. Βπίζεο, επραξηζηψ ηνπο καζεηέο, ε 

ζχκπξαμε ησλ νπνίσλ ήηαλ θαζνξηζηηθή, αθνχ έδεημαλ πξφζπκνη λα ζπλεξγαζηνχλ 

ζε φιε ηε δηαδηθαζία. 

 Αελ ζα κπνξνχζα λα κελ επραξηζηήζσ ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ, ΐαγγέιε 

Μνπζηάθε, Ξαλζίππε νχξηε, Αήκεηξα Υξηζηνθή, Παξαζθεπή Υξφλε, Λίλα 

Κξνηζέηε θαη Παξαζθεπή Αήκνπ, νη νπνίνη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έγηλαλ θίινη 

πνιχηηκνη. Σνπο επραξηζηψ απφ θαξδηάο γηα ηα θξηηηθά ζρφιηα ηνπο θαη ηελ 

απεξηφξηζηε ελζάξξπλζή ηνπο.  

 Σέινο, επραξηζηψ ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ εζηθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε πνπ 

κνπ παξείραλ φιν απηφ ην δηάζηεκα. 
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1. Όςεηο ηεο κάζεζεο  

 

Ο  εθιεθηηθηζκφο ζπληζηά ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ θηινζνθηθψλ ζπζηεκάησλ 

-ηα νπνία, κε ηελ απινπνίεζε ηεο παγθφζκηαο πξνβιεκαηηθήο ηεο δηδαθηηθήο 

ζηακάηεζαλ λα είλαη αλειαζηηθά- θαη ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ πνιππινθφηεηαο (Puren, 1994: 8-9). ε γεληθέο 

γξακκέο, ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν «εθιεθηηθηζκφο» γηα λα πεξηγξάςνπκε ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ επηινγέο απφ έλα επξχ θάζκα εθπαηδεπηηθψλ 

παξαδφζεσλ, θηινζνθηψλ, ζεσξηψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, νη 

νπνίεο θαίλεηαη λα έρνπλ κία αδχλακε θηινζνθηθή ή ηδενινγηθή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο 

(Moore, Edwards, Halpin & George, 2002: 553). Δ Larsen – Freeman (2012: 34) ήδε 

απφ ην 1987 ζην πιαίζην ζπδήηεζεο γηα ηε κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο 

γιψζζαο σο μέλεο δελ παξαιείπεη λα αλαθέξεη φηη νη δηδάζθνληεο είλαη εμνηθεησκέλνη 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ εθιεθηηθηζκνχ, ζπλδπάδνληαο ηερληθέο θαη αξρέο απφ δηάθνξεο 

κεζφδνπο κε έλαλ εχινγν ηξφπν. Κηλνχκελνη ζην ίδην πιαίζην, νη ζεσξεηηθέο αξρέο 

ζηηο νπνίεο βαζηζηήθακε ζηελ παξνχζα έξεπλα αληαπνθξίλνληαη ζε έλα 

εθιεθηηθηζηηθφ πλεχκα, θαζψο πηζηεχνπκε φηη ν ζπγθεξαζκφο ζηνηρείσλ απφ 

δηάθνξεο ζεσξίεο – κνληέια, ηα νπνία δελ αλαηξνχλ ην έλα ην άιιν κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε κία νιηζηηθή θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε.    

 

1.1. Κνλζηξνπθηηβηζκφο 

 

Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο πξνεγείηαη ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο (Φξπδάθε, 2009) θαη σο 

ξεχκα εμαθηηλψλεηαη ζε δηάθνξεο ζεσξίεο (ελδνγελήο, θνηλσληθφο, εμσγελήο) νη 

νπνίεο δηαθεξχζζνπλ φηη «ε γλώζε απνηειεί θαηαζθεπή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ε νπνία 

λνεκαηνδνηείηαη κε βάζε ηηο εκπεηξίεο καο» (Μαξηδάθε - Καζζσηάθε, 2011: 212). 

πγθεθξηκέλα, νη ζέζεηο ησλ Vico, Kant θαη Dewey δηακφξθσζαλ ην 

θνλζηξνπθηηβηζηηθφ θίλεκα ην νπνίν ζηνλ ρψξν ηεο Φπρνινγίαο εθπξνζσπείηαη απφ 

ηνπο Piaget, Vygotsky, Bruner θ.ά. (φ.π.: 212). O Bruner (1986, φπ. αλαθ. ζην 

Jonassen, 1991: 10) ηζρπξίδεηαη φηη ν θνλζηξνπθηηβηζκφο μεθίλεζε κε ηνλ Καλη θαη 

ζπληζηά φ,ηη γλσξίδνπκε θαη ραξηνγξαθνχκε πάλσ ζε κία εθ ησλ πζηέξσλ γλψζε ηελ 

νπνία ιακβάλνπκε απφ ηελ αιιειεπίδξαζε καο κε ην πεξηβάιινλ. Με ηε ζεηξά ηνπ ν 

Piaget κίιεζε γηα ην ππνθείκελν , ην νπνίν ελεξγψληαο θαηαζθεπάδεη ηε γλψζε . 
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Μέζσ ηεο λεναπνθηεζείζαο γλψζεο ζπζηεκαηνπνηνχληαη νη πξνυπάξρνπζεο 

εκπεηξίεο. Έηζη, δελ καζαίλεη γηα κία πξαγκαηηθφηεηα έμσ απφ απηφ , πνπ δελ ην 

αθνξά άκεζα ̇ αλ ηίζεηα απνθηά φια ηα εθφδηα γηα λα ζηαζεί θξηηηθά απέλαληη ζηνλ 

θφζκν (Φξπδάθε, 2009). Ο λνπο ζχκθσλα κε ηνλ Piaget -θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

γλσζηηθνχο ςπρνιφγνπο- κπνξεί λα ζεσξεζεί κφλν σο εξγαιείν αλαθνξάο ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν (Jonassen, 1991: 7).  Ο Jonassen (φ.π.: 10) ηζρπξίδεηαη φηη ν 

θνλζηξνπθηηβηζκφο δίλεη έκθαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνκνχκε ηε γλψζε. Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θάπνηνο δνκεί ηε γλψζε είλαη ζπλάξηεζε ησλ πξνυπαξρνπζψλ 

εκπεηξηψλ ηνπ, ηνπ πλεχκαηνο θαη ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ πξνηάζζεη, γηα λα 

αληηιεθζεί αληηθείκελα θαη γεγνλφηα. Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο δελ απνθιείεη ηελ 

χπαξμε κηαο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο· πξεζβεχεη κφλν φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ν θαζέλαο καο δνκεί ηε δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα είλαη επζέσο αλάινγνο κε ηνλ 

ηξφπν πνπ εξκελεχεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ. Δ νπηηθή απηή δελ 

ζπληζηά παξάδεηγκα ζνιηςηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

απφιπηα αηνκηθηζηηθή. Οη ξηδνζπάζηεο θνλζηξνπθηηβηζηέο πηζηεχνπλ φηη δελ ππάξρεη 

πξαγκαηηθφο θφζκνο, αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα αλεμάξηεηε απφ ηελ αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα. χκθσλα κε κηα ιηγφηεξν ξηδνζπαζηηθή νπηηθή ην πλεχκα παίδεη ηνλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ αληίιεςε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη νδεγεί ζε κία 

γλσζηηθή βάζε πξνζσπηθή θαη αηνκηθή. Δ ζεκαληηθή επηζηεκνινγηθή παξαδνρή ηνπ 

θνληζηξνπθηηβηζκνχ είλαη φηη ε εξκελεία ηνπ θάζε αηφκνπ βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε 

κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ. ινη αληηιακβαλφκαζηε ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα θάπσο 

δηαθνξεηηθά βαζηδφκελνη ζηεο εκπεηξίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο καο (φ.π.: 10). 

 ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ζε έλα θνληξνπθηηβηζηηθφ καζεζηαθφ πιαίζην νη 

εθπαηδεπηηθνί θξίλεηαη απαξαίηεην λα επηθεληξσζνχλ ζε ξεαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

φπσο είλαη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, παξά ζε πξνθαζνξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο 

αθνινπζίεο. Μία άιιε ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία εθαξκφδεηαη είλαη ε 

παξνπζίαζε πνιιαπιψλ νπηηθψλ ζηνπο δηδαζθνκέλνπο (φ.π.: 11). Με άιια ιφγηα, «ε 

γλώζε πξνζεγγίδεηαη κε κία αλνηθηόηεηα, επηθύιαμε, αβεβαηόηεηα, πξνβιεκαηηζκό», 

φπσο ππνζηεξίδεη κε ηε ζεηξά ηνπ ν Υαηδεγεσξγίνπ (2011: 322). 
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1.2. Μεηαλεσηεξηθφηεηα 

 

Δ κεηαλεσηεξηθφηεηα νξίδεηαη απφ ηελ απνδφκεζε θαη επαλαδφκεζε ησλ αμηψλ, ησλ 

ζεζκψλ θαη ησλ ηδεψλ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. Τπφ ηε ζθέπε ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο, ε 

γλψζε ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ αβεβαηφηεηα, ηελ αζάθεηα θαη ηελ ππνθεηκεληθφηεηά 

ηεο. Παχεη λα ζπληζηά απηνζθνπφ ̇ αληίζεηα ιεηηνπξγεί σο γέθπξα γηα ηελ 

αληαπφθξηζε ηνπ αηφκνπ ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ γίγλεζζαη (Φνπληνπνχινπ, 

2010). χκθσλα κε ηε Φξπδάθε (2009: 235) νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζπλίζηαληαη ζε 

«ακθηζβήηεζε θάζε βεβαηόηεηαο, ελδηαθέξνλ γηα ζπγθεθξηκέλα θαη ηνπηθά ζέκαηα, 

αλαγλώξηζε θαη ζεβαζκό ζηε δηαθνξεηηθόηεηα κέρξη ηνπ ζεκείνπ αλαγσγήο ηεο ζε 

αμία, ζηξνθή ζηνλ ππνθεηκεληζκό». Ο Harvey (2009: 29) ηζρπξίδεηαη φηη «ν 

θαηαθεξκαηηζκόο, ε απξνζδηνξηζηία θαη ε έληνλε δπζπηζηία γηα όινπο ηνπο 

νηθνπκεληθνύο ή “νινθιεξσηηθνύο” ιόγνπο είλαη ηα γλσξίζκαηα ηεο κεηακνληέξλαο 

ζθέςεο». Ο Eagleton (νπ. αλαθ. ζην Harvey, 2009) κάιηζηα ππνζηεξίδεη φηη κε ηνλ 

κεηακνληεξληζκφ νη θαζνιηθέο αθεγήζεηο νη νπνίεο πξνέηαζζαλ ηελ χπαξμε κηαο 

νηθνπκεληθήο αιήζεηαο απντεξνπνηνχληαη. Ο Bauman κε ηε ζεηξά ηνπ ηζρπξίδεηαη φηη 

ε κεηαλεσηεξηθφηεηα είλαη ηξφπνο ζθέςεο απηψλ πνπ έρνπλ ηε ζπλήζεηα (ή ηελ 

παξφξκεζε) λα βαζίδνληαη ζηηο δπλάκεηο ηνπο, λα αλαδεηνχλ ηηο δηθέο ηνπο 

λνεκαηνδνηήζεηο θαη λα επηθνηλσλνχλ απηφ πνπ βξήθαλ. Βίλαη ν ηξφπνο ζθέςεο ησλ 

θηινζφθσλ, ησλ θαιιηηερλψλ –φισλ απηψλ ησλ αλζξψπσλ ζηνπο νπνίνπο 

ζηεξηδφκαζηε φηαλ είκαζηε ζε ζηνραζηηθή δηάζεζε (1992: vii). O Λπνηάξ (1993: 26) 

επηζεκαίλεη φηη ε δπζπηζηία ζηηο κεηααθεγήζεηο, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεηακνληέξλαο 

επνρήο, έξρεηαη σο απφξξνηα ηεο επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο. ε απηφ ην κεηακνληέξλν 

πιαίζην, πξνζαλαηνιηδφκελνη ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο, εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ν 

Λπνηάξ ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ κεηάδνζεο γλψζεσλ «πνηνο 

κεηαδίδεη, πψο, ζε πνηφλ;» (φ.π.: 119) επηδέρνληαη δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ζε ζρέζε 

κε ην παξειζφλ. χκθσλα κε ηνπο Ώζεκάθε, Κνπζηνπξάθε θαη Κακαξηαλφ (2011: 

113) ηα εξσηήκαηα απηά δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο «ζε κεηαλεσηεξηθά εξσηήκα: Πνπ 

βξίζθεηαη ε γλώζε; Σε ηη ρξεζηκεύεη; Δίλαη απνηειεζκαηηθή; Πσιείηαη;»  

Μεηαθεξφκελνη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζα πξνζδηνξίζνπκε ηηο αξρέο ηεο 

κεηαλεσηεξηθφηεηαο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε πξφηαζε καο. Καηαξράο, ε 

κεηαλεσηεξηθή ζθέςε κεηαθξάδεηαη σο αιιαγή ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ηξίπηπρνπ 

καζεηήο-εθπαηδεπηηθφο-γλψζε. Ώλαιπηηθφηεξα, ν καζεηήο παχεη λα ινγίδεηαη σο 
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tabula rasa, ελψ ε γλψζε είλαη ππνθείκελε ζε ξεπζηφηεηα (Φνπληνπνχινπ, 2010). Με 

άιια ιφγηα, επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη ζρέζεηο ηζρχνο κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο. 

πγθξνηνχληαη θνηλφηεηεο κάζεζεο ζηηο νπνίεο νη ξφινη εθπαηδεπηηθνχ – καζεηή 

ηίζεληαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε, πξνηάζζεηαη ν πινπξαιηζκφο θαη ε ππνθεηκεληθφηεηα 

(Φξπδάθε, 2009). Οη Ώζεκάθε, Κνπζηνπξάθεο θαη Κακαξηαλφο (2011) ηζρπξίδνληαη 

φηη ε γλψζε παχεη λα απνηειεί απηνζθνπφ· απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε 

ρξεζηηθφηεηα ηεο. Μεηαβαίλνπκε, δειαδή, απφ ηε «Γηδαθηηθή ηνπ Αληηθεηκέλνπ» ζηε 

«Γηδαθηηθή ηνπ Δλεξγνύ Υπνθεηκέλνπ» ζχκθσλα κε ηελ Κνζζπβάθε (2003: 31). ηε 

θηινζνθία ηεο Αηδαθηηθήο ηνπ Ώληηθεηκέλνπ ε κάζεζε είλαη βαζηζκέλε ζε 

λεσηεξηθέο αξρέο (δηαθξηηά γλσζηηθά αληηθείκελα, έκθαζε ζε γλσζηηθνχο ζηφρνπο, 

απνπζία ζχλδεζεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη 

θαηεπζπληηθφο, αθνχ νη καζεηέο δελ δχλαληαη λα απηελεξγήζνπλ. Έηζη, ε κάζεζε 

είλαη ζπλψλπκε κε ην πιήζνο γλψζεσλ πνπ κεηαιακπάδεπζε ν εθπαηδεπηηθφο ζηνπο 

καζεηέο, αθνχ δελ απαηηεί δηεξεχλεζε θαη δελ ππφθεηηαη ζε αλαζεσξήζεηο απφ ηνπο 

ηειεπηαίνπο. Δ Γηδαθηηθή ηνπ Υπνθεηκέλνπ -εηζεγεηήο ηεο νπνίαο ππήξμε ν Kösel- 

νξίδεη σο πξσηαγσληζηή ηεο κάζεζεο ηνλ καζεηή ν νπνίνο ξπζκίδεη αθ’ εαπηνχ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αλάινγα κε ηα θίλεηξα ηνπ αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

«αληηιακβάλεηαη, καζαίλεη θαη θαηαλνεί ηνλ θόζκν» (φ.π.: 43). Βπνκέλσο, γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ε «Γηδαθηηθή ηνπ Δλεξγνύ Υπνθεηκέλνπ» ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

κεηαλεσηεξηθφηεηαο θαη ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν 

ίδηνο (Kösel, 1995, φπ. αλαθ. ζην Κνζζπβάθε, 2003: 44). ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν ε γλψζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε πνιιά πεξηζζφηεξα απφ ηελ απιή 

κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ έρεη ζέζε ε δηεπηζηεκνληθφηεηα (Λπνηάξ, 1993: 128). 

 

2. Γηαζεκαηηθόηεηα 

 

2.1. Ώλάγθε γηα δηαζεκαηηθφηεηα  

 

Δ δηαζεκαηηθφηεηα, ζεκειηψδεο αξρή ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ καο, αληαλαθιάηαη ζε έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηδάζθνληεο 

θαη καζεηέο ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην κίαο ηζφηηκεο ζρέζεο, ε νπνία ηνπο επηηξέπεη 

λα εθθξάδνληαη αλνηρηά, λα αληαιιάζζνπλ ζθέςεηο, ηδέεο, εκπεηξίεο θαη βηψκαηα, 

ρσξίο ηνλ θφβν ηεο ηηκσξίαο ή ηεο απνηπρίαο. Ώλ ζηε ζπλάξηεζε καζεηψλ – 
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δηδαζθφλησλ πξνζζέζνπκε θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαηαιαβαίλνπκε ηε 

ζπλζεηφηεηα ηεο αιιειεμάξηεζεο. ηελ ππξακίδα πνπ δηακνξθψλεηαη, ν 

εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα «θαιιηεξγεί» πνιπεπίπεδα ηνπο καζεηέο ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε «θαιή θαηνρή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη κάιηζηα ε δηεπηζηεκνληθή 

ζεώξεζή ηνπ δηαζθαιίδεη ηελ επηηπρία ηνπ δαζθάινπ πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή» 

(Φνπληνπνχινπ, 2001: 34). Ώπηφ ζπκβαίλεη γηαηί επσθειείηαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

ησλ καζεηψλ θαη ζπκβάιιεη ζηε ζθαηξηθή αλάπηπμε ηνπο. Σα αξραία ειιεληθά 

ζπληζηνχλ έλα δηδαθηηθφ αληηθείκελν ην νπνίν πξνζθέξεηαη γηα κία ηέηνηα 

πξνζέγγηζε. Αεδνκέλνπ φηη κέρξη ζήκεξα ν ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο παξακέλεη 

θνξκαιηζηηθφο, κε ηε δηδαζθαιία λα εμαληιείηαη ζε γξακκαηηθέο θαη ζπληαθηηθέο 

αλαγλσξίζεηο, ε ζχλδεζε κε άιινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο έξρεηαη λα ζπάζεη απηά 

ηα ζηεγαλά, αθνχ «θαιιηεξγεί γισζζηθά, λνεηηθά, αηζζεηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ην 

καζεηή» (φ.π.: 35).  

 

2.2. Αηαζεκαηηθφηεηα: Ώπφπεηξα απνζαθήληζεο ηνπ φξνπ 

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε πιεζψξα φξσλ νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα 

νξίζνπλ ηελ ελνπνίεζε ηεο γλψζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα (2009). 

Αεκνθηιέζηεξνη ηείλνπλ λα γίλνπλ νη φξνη inter-disciplinary, multidisciplinary, cross-

disciplinary, integration (βι. Jakobs, 1989 ̇ St. Clair and Hough, 1992), νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηα λέα ειιεληθά σο δηεπηζηεκνληθφηεηα, 

πνιπεπηζηεκνληθφηεηα, δηαζεκαηηθφηεηα θαη εληαηνπνίεζε αληίζηνηρα. Οη δηαθξηηνί 

επηζηεκνληθνί θιάδνη αληαλαθινχλ ηνλ ιαλζαζκέλν ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαηάζζεηαη 

ε πξαγκαηηθφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Bridges (2006: 263). Ο Γξφιιηνο (2003) 

ηζρπξίδεηαη φηη πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζηελ ηζηνξία ηεο ακεξηθαληθήο εθπαίδεπζεο 

γηα λα ζπλαληήζνπκε γηα πξψηε θνξά ηνπο φξνπο inter-disciplinarity (multi – 

disciplinarity, cross – disciplinarity) θαη curriculum integration (thematic teaching, 

cross curricular themes) γηα ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ηε δηαζεκαηηθφηεηα 

αληίζηνηρα. Σηο ζεσξεηηθέο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο νηθνδνκήζεθε ε δηαζεκαηηθφηεηα 

ζα ηηο αλαδεηήζνπκε ζηελ κνξθνινγηθή ςπρνινγία φζνλ αθνξά ην πεδίν ηεο 

Φπρνινγίαο θαη ζηνλ Πξαγκαηηζκφ θαη Τπαξμηζκφ, φζνλ αθνξά ην πεδίν ηεο 

Φηινζνθίαο (Θενθηιίδεο, 1997). Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αη, ν Dewey εκθαλίδεηαη 

σο ππνζηεξηθηήο ηεο ελνπνίεζεο ηεο γλψζεο. Ώλαιπηηθφηεξα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ 
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λα ππνδείμεη πσο ην ζρνιείν κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηε δσή αλαθέξεη φηη θάζε 

εκπεηξία έρεη ηε γεσγξαθηθή, θαιιηηερληθή, ινγνηερληθή θαη επηζηεκνληθή ηεο 

πιεπξά: «Γνχκε ζε έλαλ θφζκν φπνπ φιεο νη πιεπξέο ηνπ ζπλππνινγίδνληαη. ιεο νη 

ζπνπδέο βαζίδνληαη ζε ζρέζεηο ελφο θνηλνχ θφζκνπ. ηαλ ην παηδί βηψλεη κηα 

κεηαβαιιφκελε κελ, ζπγθεθξηκέλε θαη ελεξγεηηθή δε ζρέζε κε ηνλ θνηλφ θφζκν, νη 

ζπνπδέο ηνπ είλαη θπζηθά ελνπνηεκέλεο. Αελ ζα ζπληζηά πιένλ πξφβιεκα λα 

ζπλδέζεη θαλείο ηηο ζπνπδέο. Δ ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηε δσή ζα νδεγήζεη 

αλαγθαζηηθά ζε ζχλδεζε ησλ επηζηεκψλ» (1956: 91).   

Οη Mathison & Freeman (1998: 7) παξαδέρνληαη φηη ε πξνζπάζεηα λα 

νξίζνπκε κε αθξίβεηα θάζε φξν πνπ εκθαλίδεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζα 

πεξηέπιεθε ηηο κείδνλνο ζεκαζίαο ππνθείκελεο ππνζέζεηο, αθνχ αθφκα θαη νξηζκνί 

ίδησλ ιέμεσλ αιιεινζπγθξνχνληαη. Δ αδπλακία αθξηβνχο πξνζδηνξηζκνχ ησλ φξσλ 

ζπλεπάγεηαη άιινηε λα ζεσξνχληαη σο ηαπηφζεκνη
1
 θαη άιινηε ζπλαθείο 

δηαηεξψληαο φκσο ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Με ηε δεχηεξε ζέζε ηαπηίδεηαη 

θαη ν Μαηζαγγνχξαο (2009), ζέζε ηελ νπνία ππνζηεξίδνπκε θαη εκείο ζηελ παξνχζα 

έξεπλα. 

 «Αλαιπηηθόηεξα κε ηνλ όξν δηεπηζηεκνληθόηεηα (inter-disciplinarity) ελλννύκε 

ηε ζεσξεηηθή αξρή νξγάλσζεο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ δηαηεξεί ηα δηαθξηηά 

καζήκαηα κε ηα ηδηαίηεξα πξνζδηνξηζηηθά ηνπο αιιά επηρεηξεί κε πνηθίινπο ηξόπνπο, 

ηερληθέο θαη πξνζεγγίζεηο λα θάλεη δηαζπλδέζεηο θαη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ δηαθνξεηηθώλ καζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη πιεξέζηεξε 

θαη ζθαηξηθόηεξε κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ (φ.π.: 48)».  

«Από ηελ άιιε, ν όξνο δηαζεκαηηθόηεηα (thematic ή cross curricular thematic 

approach) απνδίδεη ηε ζεσξεηηθή αξρή νξγάλσζεο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ 

θαηαιύεη ηα δηαθξηηά καζήκαηα σο πιαίζηα νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλώζεο, 

παξαζεσξεί ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηνπο θαη ηηο εζσηεξηθέο δνκέο ηνπο, θαη επηρεηξεί λα 

πξνζεγγίζεη ηε ζρνιηθή γλώζε εληαηνπνηεκέλε, όπσο πξνθύπηεη από ηε ζθαηξηθή κειέηε 

ζεκάησλ θαζνιηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηνλ πνιηηηζκό (φ.π.: 

48)». 

                                                           
1
  ρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ φξσλ, ν Jakobs (1989: 16-7, 19) θάλνληαο ρξήζε θαη ησλ 

δχν (interdisciplinary, integrated) δειψλεη ππέξκαρνο ζπγθεξαζκνχ ησλ δχν επηινγψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη ε δηεπηζηεκνληθφηεηα δελ ζπληζηά κία καληρατζηηθή πξφηαζε 

αλάκεζα ζην φια ή ζην ηίπνηα.   
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Βπνκέλσο, πξνθχπηεη φηη ε δηαζεκαηηθφηεηα σο κνξθή δηδαζθαιίαο απαηηεί 

θαηάξγεζε ησλ μερσξηζηψλ καζεκάησλ θαη εληαηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε 

νιφπιεπξε εμέηαζε ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. ην πιαίζην απηφ, νη καζεηέο 

αλαιακβάλνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, κε απνηέιεζκα λα 

αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηά ηεο. ην ηειεπηαίν ζπληειεί θαη ην γεγνλφο φηη πξνσζεί 

αλψηεξεο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο , φπσο είλαη ε γελίθεπζε , ε αθαίξεζε , ε ζχλζεζε 

(Θενθηιίδεο, 1997  ̇ Μαηζαγγνχξαο, 2007). Δ αλάγθε γηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο δηδαζθαιίαο εθπνξεχεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία 

ζπληζηά κία «αδηάζπαζηε ελόηεηα θαη ζπκπιεξσκέλε νιόηεηα» (Θενθηιίδεο, 1997: 

14).  

 

2.3. Αηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε: Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί εθ ησλ σλ νπθ 

άλεπ; 

 

 Ο Γαβαιάο (2003) θάλεη ιφγν γηα ηε πζηεκηθή/ Οιηζηηθή Βθπαίδεπζε ε νπνία 

πξεζβεχεη ηελ νιηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ. Μέζσ ηεο πξνζέγγηζεο απηήο, 

πξνζπαζεί λα δψζεη ιχζε ζηα δεηήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη αθνξνχλ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ηνλ 

φγθν ηεο δηδαθηέαο χιεο, ηε ζχλδεζε ηεο γλψζεο κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δσήο. 

Ο Μαλζάλσλ Οξγαληζκφο -ζπληζηψζα ηεο πζηεκηθήο Βθπαίδεπζεο- ππεξεηεί ηηο 

ζεκεξηλέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο πξνηάζζνπλ ηελ ζπιινγηθή θαη 

ελεξγεηηθή κάζεζε κε φιεο ηηο κεζφδνπο πνπ ηηο ππεξεηνχλ (νκαδνζπλεξγαηηθή 

δηδαζθαιία, επίιπζε πξνβιήκαηνο θ.ά.). ε απηφ ην πιαίζην κπνξνχκε λα εληάμνπκε 

θαη ηελ δηαζεκαηηθφηεηα. Δ ηειεπηαία ζπλεπηθνπξεί, ψζηε νη καζεηέο φρη κφλν λα 

εθνδηαζηνχλ κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο αιιά θαη λα αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά ηηο 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δσήο (Μαηζαγγνχξαο, 2009). Οη δηαθνξέο ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο νη νπνίεο πεγάδνπλ θαηά θχξην ιφγν 

απφ ηνλ ηξφπν πνπ ην Ώ.Π.
2
 νξίδεη ηελ νξγάλσζε ησλ δηαθξηηψλ καζεκάησλ 

απνδεηθλχνπλ φηη νη δχν έλλνηεο δελ βξίζθνληαη ζε «ηδενινγηθή δηειθπζηίλδα». Βλ 

πνιινίο, ε πξνζθνξά θαη ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε είλαη 

αλακθηζβήηεηε θαη ελδερνκέλσο ηαπηίδεηαη. Θεσξνχκε, δειαδή, φηη νη ιφγνη γηα ηνπο 

                                                           
2
  Γηα ηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

βι. ΑΒΠΠ, 2003.  
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νπνίνπο είλαη ζεκαληηθή ε δηεπηζηεκνληθφηεηα ζχκθσλα κε ηνπο Caine & Caine 

(1991: 119-20), ηηο Mathison & Freeman (1998: 17-8) θαη ηε Duerr (2008) κπνξνχλ 

λα απνδνζνχλ θαη ζην δηαζεκαηηθφ πιαίζην. Ώλαιπηηθφηεξα, ν λνπο ςάρλεη γηα θνηλά 

κνηίβα θαη ζπλδέζεηο, ελψ παξάιιεια θάζε εκπεηξία εκπιέθεη πνιινχο -πηζαλφλ θαη 

φινπο- ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. Πξνσζείηαη, επνκέλσο, ε θαηαλφεζε, αθνχ ην 

κήλπκα κπνξεί λα δνζεί κε πνιινχο ηξφπνπο θαη ν δέθηεο έρεη κεγαιχηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα ην αληηιεθζεί (Caine & Caine, 1991: 119-20). Με ηε ζεηξά ηνπο νη 

Mathison & Freeman (1998: 17-8) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπκβνιή ηεο είλαη ζεκαληηθή 

ηφζν ζηνπο καζεηέο φζν θαη ζηνπο δηδάζθνληεο. ζνλ αθνξά ηνπο δηδαζθφκελνπο, 

σο παηδαγσγηθή ζηξαηεγηθή πξνζθέξεη νιηζηηθή θαηαλφεζε ησλ αιιεινεμαξηήζεσλ 

θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλαθάιπςε ηεο πνιππξηζκαηηθφηεηαο. Ώπμάλεη ηελ ηθαλφηεηα 

ιήςεο απνθάζεσλ, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ. 

Πξνσζεί ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηνλψλεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ φρη κφλν 

σο καλζάλνληα αιιά θαη σο ζεκαληηθνχ κέινπο κηαο θνηλσλίαο. Παξάιιεια, φζνλ 

αθνξά ηνπο δηδάζθνληεο, ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία πην νπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ κε 

ηνπο καζεηέο αιιά θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Κάλεη ιηγφηεξν αλειαζηηθφ ην Ώ.Π., 

ελψ ηαπηφρξνλα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ππνζηεξηδφκελε απφ 

ηα εζληθά πξφηππα. ηελ ίδηα θηινζνθία θηλείηαη θαη ε Duerr (2008: 177), ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία νη καζεηέο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη νη 

δηδάζθνληεο δξάηηνληαη ηεο επθαηξίαο λα εμαιείςνπλ ηα «ζχλνξα» κεηαμχ ησλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ αλεμάξηεηνη, καζαίλνληαο 

πψο λα καζαίλνπλ θαη αλαθαιχπηνληαο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο ρξεηαζηνχλ 

ζηε δσή ηνπο (Manning and Bucher, 2005, φπ. αλαθ. ζην Duerr, 2008: 177). Δ 

γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε ζα ηνπο επηηξέπεη λα βιέπνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ζεκαηηθψλ 

πεξηνρψλ θαη λα θαηαλννχλ ηηο αξρέο πνπ δηαπεξλνχλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

Παξάιιεια, ε ςπρνθνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε ζα ηνπο δίλεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

θαηαλννχλ ηνπο αλζξψπνπο θαη λα εμεηάδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο πνιππξηζκαηηθά 

(Manning and Bucher, 2005, φπ. αλαθ. ζην Duerr, 2008: 177). 
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3. Αξραία & Νέα Διιεληθή Γιώζζα 

 

3.1. Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα: εκεξηλή ρνιηθή Πξαγκαηηθφηεηα 

 

Βίλαη πιένλ ηεηξηκκέλν λα επηζεκάλνπκε ηελ αλάγθε αλακφξθσζεο ηνπ καζήκαηνο  

ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ απφ πξσηφηππν. Βλδερνκέλσο, απνβεί ην ίδην θνπξαζηηθφ λα 

επαλαζέζνπκε εξσηήκαηα φπσο: «Ση ζα ζέιακε λα γλσξίδεη ν απφθνηηνο Λπθείνπ 

απφ ηα αξραία ειιεληθά; Ση απφ ηα λέα; Γηαηί είλαη ρξήζηκα ηα αξραία ειιεληθά;», 

εξσηήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηνπο θηινιφγνπο αιιά θαη φζνπο εκπιέθνληαη κε ηε 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα εδψ θαη ρξφληα. Ώπαληήζεηο έρνπλ δνζεί αξθεηέο, ρσξίο 

απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζηάζεθαλ φιεο ηθαλέο λα νδεγήζνπλ ζε επαλαδηαπξαγκάηεπζε 

ησλ φξσλ ηνπ καζήκαηνο.  

Άιισζηε δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ην ελδηαθέξνλ θαη ε πξνζνρή ησλ 

καζεηψλ γηα έλα δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζπλζιίβεηαη, φηαλ απηφ δελ ιεηηνπξγεί 

επηθνπξηθά γηα ηελ είζνδν ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΐαξκάδεο, 2008). 

Παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζρεηηθά θαη ρξήδνπλ αληηκεηψπηζεο είλαη ηφζν ε 

απξνζπκία ησλ παηδηψλ λα κάζνπλ φζν θαη ε άγλνηα ηνπο. Δ άξλεζε ηνπο εληζρχεηαη 

απφ ηελ εκκνλή ησλ δηδαζθφλησλ ζηε δηδαζθαιία γξακκαηηθψλ - ζπληαθηηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη κάιηζηα ζηελ απνκλεκφλεπζε εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ησλ θιηηψλ 

ηχπσλ (Υαηδεκαπξνπδή, 2007). Παξάιιεια, θάηη ην νπνίν νθείινπκε λα 

επηζεκάλνπκε θαη λα εμεηάζνπκε είλαη νη αλαληηζηνηρίεο αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο, 

νη νπνίεο εληείλνπλ ηελ παζνινγία ηνπ καζήκαηνο. Δ «αζπκθσλία» απηή 

παξαηεξείηαη ζε ζπληζηψζεο φπσο νη ψξεο δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο ζπληζηνχλ έλδεημε 

ηεο αμίαο θαη ηεο ζέζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν (ΐαξκάδεο, 2008 ̇ 

Ννχηζνο, 1979) (βι. ηζρχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ην κάζεκα ησλ Ώξραίσλ 

Βιιεληθψλ ζε Γπκλάζην θαη Λχθεην), ε ζεηξά δηδαζθαιίαο γξακκαηηθψλ θαη 

ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ θαζψο θαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθήο νξνινγίαο, φηαλ 

κεηαβαίλνπκε απφ ην έλα δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζην άιιν
3
 (Υαηδεκαπξνπδή, 2007).  

Βζηηάδνληαο ζην πεδίν πνπ καο αθνξά ζηελ παξνχζα έξεπλα, δειαδή ζηε 

κειέηε γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ, ε αλαληηζηνηρία πνπ παξαηεξείηαη ζα 

                                                           
3 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ρξήζε ηνπ φξνπ «εκπξφζεηνο πξνζδηνξηζκφο» γηα 

ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θαη ν φξνο «πξνζεηηθφ ζχλνιν» γηα ην κάζεκα ησλ λέσλ 

ειιεληθψλ.  
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κπνξνχζε ζε έλα πξψην επίπεδν λα απνθεπρζεί , αλ βαδίζνπκε απφ ηελ λέα ειιεληθή , 

ε νπνία απνηειεί ηελ γιψζζα αλαθνξάο ησλ καζεηψλ πξνο ηελ αξραία ειιεληθή 

(Υαηδεκαπξνπδή, 2007 ̇ ΐαξκάδεο, 2008). Ώθνξκψκελνη απφ απηή ηελ αξρή, ζα 

παξνπζηάζνπκε δηάθνξεο ζεσξίεο - κνληέια πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ην πεδίν απηφ, 

πξνζαλαηνιηδφκελνη ζε κία εθιεθηηθηζηηθή εθαξκνγή ηνπο (Φνπληνπνχινπ, 2016). 

 

3.2. Εζρχνληα Καλνληζηηθά Πιαίζηα 

 

Λακβάλνληαο σο δεδνκέλν αθελφο φηη ηα θαλνληζηηθά πιαίζηα απνηεινχλ ηνλ 

νδνδείθηε θάζε εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ δηδαθηηθή πξάμε παξαθάησ ζα παξαζέζνπκε 

θάπνηα ζεκεία ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηνπ δηαζεκαηηθνχ εληαίνπ πιαηζίνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαζψο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ θαλνληζηηθψλ θεηκέλσλ, ηα 

νπνία ήηαλ ζε ηζρχ θαηά ηελ πεξίνδν εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο θαη θαζξεθηίδνπλ ηε 

θηινζνθία απηήο ηεο πξφηαζεο. Ώλαιπηηθφηεξα, ε παξνχζα εξγαζία θηλείηαη εληφο 

ησλ νξίσλ ηνπο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη παγηδεχεηαη ζε απηά. Ώπψηεξν ζηφρν 

ζπληζηά λα πξνζζέζεη θάηη θαηλνχξγην ην νπνίν -ελδερνκέλσο- καθξνπξφζεζκα 

αλαθαηεπζχλεη ηα ηζρχνληα θαλνληζηηθά πιαίζηα.   

 

3.2.1. ΏΠ «Νέαο Βιιεληθήο Γιψζζαο» 

 

ην ηζρχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ (2011) σο ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ηεο λέαο ειιεληθήο 

γηα ην Γπκλάζην αλαθέξνληαη «ε ζηέξεε κεηαγισζζηθή ελεκεξόηεηα ηεο κνξθνινγίαο 

θαη ηεο ζύληαμεο ηεο ΝΔ, πνπ έρνπλ ήδε θαηαθηήζεη κε θπζηθό ηξόπν· ε θαηάθηεζε 

παξακέηξσλ ηεο ζύληαμεο ηεο πξόηππεο γιώζζαο πνπ ελδερνκέλσο δε γλσξίδνπλ (π.ρ. 

αξραηνπξεπείο ζπληαθηηθέο δνκέο, δνκέο ηεο πξόηππεο γιώζζαο πνπ απνθιίλνπλ από 

απηέο ησλ ηνπηθώλ πνηθηιηώλ)· ε θξηηηθή απνηίκεζε ηεο ζπληαθηηθήο θαη κνξθνινγηθήο 

πνηθηιόηεηαο» (ΤΠΒΠΘ – Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, 2011: 8). Βπίζεο, επηζεκαίλεηαη 

φηη ε επηθνηλσληαθή ή θεηκελνθεληξηθή κέζνδνο γηα λα κπνξέζεη λα εθαξκνζζεί 

πιήξσο πξνυπνζέηεη ηελ εθκάζεζε γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ θαη ηελ 

παξαιιειία αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο (φ.π.: 39-40). 
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3.2.2. ΏΠ «Ώξραίαο Βιιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο» 

 

Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία» ηνπ 

Γπκλαζίνπ επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ζχλδεζεο αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο, ε νπνία  

αθνινπζψληαο ηελ πνξεία απφ ηε ζπγρξνλία ζηε δηαρξνλία, ζα νδεγήζεη ζηε 

βειηίσζε ηεο ιφγηαο ρξήζεο ησλ λέσλ ειιεληθψλ (φ.π.: 37). ηε δηδαθηηθή καο 

πξφηαζε ε ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ πινπνίεζε 

κφλν ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ αιιά αληηκεησπίδεηαη πνιππξηζκαηηθά (βι. Κεθ. 3.3.).  

Βπηζθνπψληαο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο 

ζην Λχθεην δηαπηζηψλνπκε φηη γίλεηαη πάιη αλαθνξά ζηε ζχλδεζε ησλ δχν 

γισζζηθψλ κνξθψλ. Πξνηείλεηαη κάιηζηα «θεηκελνθεληξηθόο, δηαθεηκεληθόο θαη 

δηαζεκαηηθόο ηξόπνο πξνζέγγηζεο ησλ θεηκέλσλ θαη δηδαζθαιία ηεο κεηάθξαζεο θαηά 

ηξόπν πνπ πξνάγεη ηελ παξάιιειε θαηάθηεζε ηεο Αξραίαο θαη ηεο Νέαο Διιεληθήο» 

(βι. Τ.Ώ. 93381/Α2, ΦΒΚ 1640 Σ΄2, 9.06.2016, ζ.: 1805). 

 

3.2.3. ΑΒΠΠ – ΏΠ «Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη Γξακκαηείαο» 

 

ην Αηαζεκαηηθφ Βληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζην κάζεκα ηεο Νέαο 

Βιιεληθήο Γιψζζαο επηζεκαίλεηαη φηη «ζθνπόο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο είλαη νη 

καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηα δνµηθά θαη γξαµµαηηθά ζηνηρεία ηεο 

λενειιεληθήο γιώζζαο ζηνλ πξνηαζηαθό θαη θεηµεληθό ιόγν, ώζηε λα θαηαλννύλ θαη λα 

αηηηνινγνύλ θαη ηηο ηπρόλ παξεθθιίζεηο ή αλαηξνπέο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ» 

(ΑΒΠΠ, 2003α: 47), απνδεηθλχνληαο ηελ θεηκελνθεληξηθή – επηθνηλσληαθή 

πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο. Παξάιιεια ηνλίδεηαη ε ζχλδεζε γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

γηα ηε κειέηε δηάθνξσλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα ζηηο ελδεηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 6
ε
 Βλφηεηα «Πξνζσπηθέο Ώλησλπκίεο» ηεο ΐ’ Γπκλαζίνπ 

πξνηείλεηαη σο δηαζεκαηηθή άζθεζε ε αλαγλψξηζε δηάθνξσλ εηδψλ αλησλπκηψλ ζε 

θείκελα πνηθίισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Λνγνηερλία, Ώξραία, Εζηνξία) (φ.π.: 10). 

Πξνρσξψληαο, γίλεηαη επίζεο αληίζηνηρε αλαθνξά γηα ηηο επηξξεκαηηθέο πξνηάζεηο.    
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3.2.4. ΑΒΠΠ - ΏΠ «Ώξραίαο Βιιεληθήο Γιψζζαο» 

 

ην Αηαζεκαηηθφ Βληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΑΒΠΠ) ησλ Ώξραίσλ 

Βιιεληθψλ αλαθέξεηαη φηη ε εμέηαζε ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη απνπιαηζησκέλα αιιά εληάζζεηαη ζε θάπνηα κνλάδα ιφγνπ 

(πξφηαζε, παξάγξαθν, κηθξνθείκελν) (ΑΒΠΠ, 2003γ: 93). Γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ ζπληζηάηαη, επίζεο, ε παξάιιειε δηδαζθαιία 

α.ε θαη λ.ε γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ (πνξεία απφ ηε ζπγρξνλία ζηε δηαρξνλία) 

(φ.π.: 16-17).  

 

3.2.5. Εζρχνπζεο Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία θηινινγηθψλ καζεκάησλ  

 

Οη ηζρχνπζεο νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζην Γπκλάζην 

(2016-2017) ππαθνχνπλ ζηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο δηδαθηέαο 

χιεο. Σηο παξαπάλσ αλάγθεο ππεξεηεί θαη ε κείσζε ησλ εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ 

ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο απφ 12 γηα ηελ Ώ΄ Γπκλαζίνπ, 13 γηα ηε ΐ΄ θαη 14 γηα 

ηελ Γ΄ ζε 4 γηα θάζε ηάμε, ελψ γηα πξψηε θνξά ζπλαληάκε ηε ζπλεμέηαζε 

Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. Φηινδνμία απηνχ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο απνηέιεζε ε αιιαγή ηεο εμεηαζηνθεληξηθήο θηινζνθίαο ηνπ Γπκλαζίνπ 

ζε καζεηνθεληξηθή. 

 

3.2.5.1.  «Γισζζηθή Αηδαζθαιία» 

 

ην κάζεκα «Γισζζηθή Αηδαζθαιία», θιάδν ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

«Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Γξακκαηεία», νη δηδαθηηθέο ψξεο γηα ηελ Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

απμήζεθαλ (απφ 2 ζε 3). Χο επηδησθφκελεο δεμηφηεηεο ηίζεληαη ε θαηάθηεζε ηεο 

δνκήο ηεο γιψζζαο θαη ε ιεηηνπξγία γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ δνκψλ ζηα θείκελα 

(Οδεγίεο Γπκλαζίνπ ΤΠΒΠΘ – Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, 2016α: 2). πγθεθξηκέλα, 

φζνλ αθνξά ηελ πξνζέγγηζε ησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ, γίλεηαη ζαθέο φηη ε 

δηδαζθαιία ηνπο πξέπεη λα εληάζζεηαη ζε θεηκεληθφ πιαίζην, γηα λα αλαδεηρζεί ε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. Βπηπξφζζεηα, επηζεκαίλεηαη φηη ε δηδαζθαιία 

γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ εμαθηηλψλεηαη πέξα απφ ηε δηδαθηηθή ελφηεηα 

ζηελ νπνία αλήθεη. ιεο απηέο νη πξνηάζεηο ππαγνξεχνληαη θπζηθά απφ ηελ αλάγθε 
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θαηάθηεζεο θαη ρξήζεο γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ δνκψλ θαη φρη απνκλεκφλεπζεο 

κεηαγισζζηθψλ φξσλ (φ.π.: 6). Γηα παξάδεηγκα, έλαο ζηφρνο πνπ ηίζεηαη γηα ηνπο 

καζεηέο ηεο ΐ’ Γπκλαζίνπ δείρλεη εκθαλψο ηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ηεο 

γξακκαηηθήο: «νη καζεηέο/ηξηεο ζηε Β’ ηάμε λα είλαη ζε ζέζε κεηαμύ άιισλ λα 

αμηνινγνύλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθώλ θαη ιεμηινγηθώλ 

επηινγώλ ηνπο ζηε δηακόξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ επηθνηλσληαθνύ ύθνπο» (φ.π.: 17). 

ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ ζηηο 

Ώ΄, ΐ΄ Δκεξήζηνπ ΓΒΛ θαη Ώ΄, ΐ΄, Γ΄ Βζπεξηλνχ ΓΒΛ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο γεληθέο επηζεκάλζεηο γηα ην κάζεκα ηεο Νέαο Βιιεληθήο 

Γιψζζαο ηεο Ώ’ ηάμεο Δκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ αλαθέξεηαη φηη ε δηδαζθαιία 

ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ δελ απνηειεί απηνζθνπφ αιιά εληάζζεηαη ζην 

πιαίζην ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο. Γεληθφ ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο ζπληζηά ε 

ελίζρπζε ηνπ γισζζηθνχ γξακκαηηζκνχ πνπ έρεη θαηαθηεζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

ζε κία θνηλσληνθεληξηθή θαη ιηγφηεξν γισζζνθεληξηθή θαηεχζπλζε (Οδεγίεο 

Λπθείνπ ΤΠΒΠΘ – Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, 2016β: 2). Με ηνλ φξν 

«κνξθνζπληαθηηθά θαηλφκελα» ελλννχκε ρξήζεηο γιψζζαο (θπξηνιεθηηθή - 

κεηαθνξηθή), αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο ηεο (αλαθνξηθή – πνηεηηθή), ελεξγεηηθή – 

παζεηηθή ζχληαμε θαη φρη γξακκαηηθνζπληαθηηθά θαηλφκελα απφ ηα βηβιία αλαθνξάο 

(φ.π.: 3, 16).  

 

3.2.5.2.  «Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα» 

 

ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο (2016-17) γηα ην κάζεκα «Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα» ηνπ 

Γπκλαζίνπ, επηζεκαίλεηαη φηη ζην πιαίζην εμνξζνινγηζκνχ ηεο δηδαθηέαο χιεο, 

κεηψλνληαη ηα αξραία ειιεληθά απφ πξσηφηππν θαηά κία ψξα εβδνκαδηαίσο θαη γηα 

ηηο ηξεηο ηάμεηο. πσο αλαθέξεηαη, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο απηήο ηεο αλαδηάξζξσζεο 

είλαη νη καζεηέο «λα αληηιεθζνύλ ηε γισζζηθή ζπλέρεηα θαη ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε 

ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο» (Οδεγίεο Γπκλαζίνπ ΤΠΒΠΘ – Παηδαγσγηθφ 

Ελζηηηνχην, 2016α: 48). Βπίζεο, ζπληζηά επηδίσμε «λα αλαδεηνύλ ηηο βαζηθέο δνκέο 

ηεο αξραίαο γιώζζαο, εζηηάδνληαο ζε όζα δηαθέξνπλ από ηελ ζύγρξνλε» θαη «λα 

αληρλεύνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηε ιεηηνπξγία ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθώλ θαηλνκέλσλ 

κέζα ζην θείκελν» (θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε) (φ.π.: 49). Βπηζεκαίλεηαη επίζεο, 

φηη ζεσξείηαη κείδνλνο ζεκαζίαο ε δηδαζθαιία λα ζπλδέεηαη κε παξαδείγκαηα απφ ηε 
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λέα ειιεληθή, «ελώ πξνηείλεηαη ε πνξεία από ην γλσζηό πξνο ην άγλσζην, από ηε 

ζπγρξνλία ζηε δηαρξνλία» (φ.π.: 50), επηδηψμεηο πνπ ππεξεηνχκε θη εκείο κέζσ ηεο 

πξφηαζήο καο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο επηρεηξείηαη ε εμέηαζε νκνεηδψλ θαηλνκέλσλ 

λα πιεζηάδεη ρξνληθά. Παξαηεξνχκε, επίζεο, φηη θαη ηα επηδησθφκελα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ δηαπλένληαη απφ ηε 

θηινζνθία παξαιιειίαο α.ε θαη λ.ε. (βι. φ.π.: 60,74,88). 

ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο ηνπ καζήκαηνο (2016-2017) γηα ην Λχθεην θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ Ώ΄ Λπθείνπ
4
, βιέπνπκε γηα παξάδεηγκα φηη ην κάζεκα Ώξραία 

Βιιεληθή Γξακκαηεία θαιχπηεη 5 ψξεο εβδνκαδηαίσο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πάιη θάλνπκε ιφγν γηα θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφο ν ξφινο θαη ε ζεκαζία ηνπο (Οδεγίεο Λπθείνπ 

ΤΠΒΠΘ – Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην 2016β: 37,43). Βπηπιένλ, αλαθέξεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη «έλαο αθόκε ζθνπόο ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζην Λύθεην είλαη 

ε αλάπηπμε ηεο κεηαθξαζηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηεο πνξείαο από ηε κία κνξθή γιώζζαο ζηελ άιιε. Αθόκε επηδηώθεηαη ε ζύλδεζε ηεο 

λέαο ειιεληθήο γιώζζαο κε ηελ αξραία ειιεληθή γιώζζα θαη κέζσ απηήο ε αλαγσγή 

ζην παξειζόλ θαη ε θαηαλόεζε ηνπ ξόινπ πνπ δηαδξακάηηζε ε γιώζζα ζηε δηακόξθσζε 

ηεο λενειιεληθήο ηαπηόηεηαο» (φ.π.: 43-4). Γίλεηαη, επνκέλσο, αληηιεπηφ φηη θάπνηεο 

κεζνδνινγηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο εξείδεηαη ε δηδαζθαιία ηεο α.ε. γιψζζαο είλαη ε 

ζπγθξηηηθή ηεο ζεψξεζε κε ηε λ.ε., ε αλάδεημε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο γιψζζαο 

θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ εγρεηξηδίσλ γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ γηα κία 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ (φ.π.: 44). 

 

 

 

                                                           
4
  Λακβάλνληαο σο δεδνκέλν αθελφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο γξακκαηηθήο ηεο αξραίαο  

ειιεληθήο θαιχπηεηαη ελδειερψο κέρξη θαη ηελ Ώ΄ Λπθείνπ θαη αθεηέξνπ φηη ζηηο δχν 

επφκελεο ηάμεηο (ΐ΄ & Γ΄ Λπθείνπ), ε γξακκαηηθή -επηπρψο ή δπζηπρψο- αθνξά σο επί ην 

πιείζηνλ ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ Ώλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ, ε πξφηαζε 

καο γηα ηε δηδαζθαιία γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο πξνο 

ηνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Ώ΄ Λπθείνπ. Χο εθ ηνχηνπ, εξείδεηαη ζηα αληίζηνηρα 

θαλνληζηηθά πιαίζηα (Γπκλαζίνπ θαη Ώ΄ Λπθείνπ).    
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3.3. Ώξραία & Νέα Βιιεληθή Γιψζζα: Ώλάγθε γηα Παξαιιειία 

 

ηνλ πξφινγν ηεο α΄ έθδνζεο ηεο Νενειιεληθήο χληαμεο, ν Σδάξηδαλνο (1946) 

κηιάεη γηα ηε ζχλδεζε αξραίαο – λέαο ειιεληθήο, ζέζε κε ηελ νπνία ηαπηίδνληαλ θαη ν 

Υαηδηδάθηο αιιά θαη ν Κνξαήο (1984). Λίγν πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ ΄90, ζην πιαίζην 

ηεο ζπδήηεζεο γηα επαλαθνξά ησλ αξραίσλ απφ πξσηφηππν ζην Γπκλάζην, γίλεηαη 

γηα αθφκε κία θνξά ιφγνο γηα αλάγθε ζχλδεζεο αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο (ΐνζθφο 

& Παπαθσλζηαληίλνπ, 1992). Δ Υαηδεκαπξνπδή (2007) ηνλίδεη απηή ηελ αλάγθε 

επαλεμέηαζεο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ, πξνηείλνληαο 

κεηαμχ άιισλ εκπεηξηθή επαθή κε ηα γξακκαηηθά θαηλφκελα θαη ζχλδεζε αξραίαο - 

λέαο ειιεληθήο γιψζζαο. Γηα λα πινπνηεζεί φκσο ην ηειεπηαίν, νθείινπκε λα 

ιάβνπκε σο δεδνκέλν φηη νη δχν κνξθέο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο είλαη ηζφηηκεο θαη λα 

απνκαθξπλζνχκε απφ ηελ ηδέα ηεο πνηνηηθήο αλσηεξφηεηαο ηεο αξραίαο ειιεληθήο. Δ 

ίδηα αλαθέξεη φηη πξνηεξαηφηεηα καο πξέπεη λα ζπληζηά ε εθκάζεζε ηεο λέαο 

ειιεληθήο απφ ηελ νιφηεηα ησλ καζεηψλ καο θαη φρη κφλν απφ ηνπο καζεηέο πνπ είηε 

έρνπλ θιίζε πξνο απηφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν είηε είλαη άξηζηνη θαη κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε φ,ηη ηνπο δεηεζεί. «Η αληηπαξαβνιή ζηνηρείσλ ηεο νκηινύκελεο κε 

ζηνηρεία δηαρξνληθά θξίλεηαη όρη απιώο σο ζπκπιεξσκαηηθή ή ππνβνεζεηηθή, αιιά σο 

απνιύησο επηβεβιεκέλε» δηαηείλεηαη ν Μήηζεο (1993: 24-5). Σε ζχλδεζε αξραίαο θαη 

λέαο γξακκαηηθήο κε έκθαζε ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ηχπσλ αλαθέξεη θαη ν 

Αξνπθφπνπινο (2002) σο ζπληζηψζα ελεξγνπνίεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ 

γηα έλα ηφζν άθακπην κάζεκα, ελψ κε ηε ζεηξά ηνπ ν ΐαξκάδεο (2008) -ππέξκαρνο 

ηεο ζχλδεζεο- ζηξέθεηαη πξνο ηηο νκνηφηεηεο λέαο θαη αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο, νη 

νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ην εθαιηήξην γηα λα θσηηζηνχλ νη δηαθνξέο ησλ δχν 

γισζζηθψλ κνξθψλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά ηζρπξίδεηαη, απαξαίηεηεο αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηε ζχλδεζε ησλ δχν ζπληζηνχλ ε «επαγσγή» (απφ ηε ζπγρξνλία ζηε 

δηαρξνλία) θαη ε «νηθνλνκία» (ΐαξκάδεο, 2008: 59). Δ ηειεπηαία κάιηζηα 

επηηπγράλεηαη κε ηελ αληηζηηθηηθή παξνπζίαζε γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ 

δηαθέξνπλ ειάρηζηα απφ ηε κία κνξθή γιψζζαο ζηελ άιιε (γηα παξάδεηγκα ε 

Οξηζηηθή Βλεζηψηα ηνπ ξήκαηνο «θεχγσ»). Με ηε ζχγθξηζε κάιηζηα αίξεηαη ν 

αξλεηηζκφο ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηνπο αξραηνειιεληθνχο γξακκαηηθνχο ηχπνπο. Ο 

αξλεηηζκφο απηφο πεγάδεη απφ ηελ αληίιεςε πνπ αλαθπθιψλεηαη ζρεηηθά κε ηελ 

πνηθηιία ησλ θαηαιήμεσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο. Δ ίδηα «αλαινγηθή ηάζε» κπνξεί λα 
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εθαξκνζζεί θαη ζην ζπληαθηηθφ (πρ. δεπηεξεχνπζεο πξνηάζεηο), ελψ ζε κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο καζεηέο κπνξνχκε λα δείμνπκε κε ηε κέζνδν απηή ηνπο δπλαηνχο ηξφπνπο 

εθθνξάο ησλ ζπληαθηηθψλ πεξηπηψζεσλ (ρξφλνο, αίηην, θ.ιπ.). Σέινο, νδεγείηαη ζε 

κία εμίζνπ ζεκαληηθή δηαπίζησζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δπζρέξεηεο πνπ 

αληηκεησπίδεη έλαο καζεηήο ζηα αξραία ειιεληθά ζηελ νπζία θαζξεθηίδνπλ ηηο 

δπζρέξεηεο ζηα λέα ειιεληθά. Δ θαιή γλψζε ηεο αξραίαο νδεγεί ζε θαιή γλψζε ηεο 

λέαο ειιεληθήο θαη ηαλάπαιηλ. Σηο παξαπάλσ ζέζεηο ηηο πηνζεηνχκε θαη εκείο ζηελ 

παξνχζα έξεπλα. Ο Σζηηζηξίδεο κε ηε ζεηξά ηνπ επηθξνηεί ηελ παξάιιειε εμέηαζε 

αξραίαο – λενειιεληθήο ζχληαμεο. «Δίλαη ηόζν απηνλόεην πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα 

επηρεηξεκαηνινγήζεη θαλείο εθηελώο» (2005: 97) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά, αθνχ 

παξαηεξνχληαη νκνηφηεηεο ζε επίπεδν δνκήο, θαηλνκέλσλ, νξνινγίαο. Πξνο 

επίξξσζε ηεο ζέζεο πξφηεηλε ηε ζχληαμε ελφο παξάιιεινπ πληαθηηθνχ, ζην νπνίν 

ζα παξνπζηάδνληαη αληηζηηθηηθά ηα ππφ εμέηαζε θαηλφκελα. Γπξίδνληαο ζην 1976, ε 

Κνκλελνχ – Καθξηδή δηαηείλεηαη φηη ε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ ζπληζηνχλ ην 

κέζν θαη φρη ηνλ απηνζθνπφ. Σν δεηνχκελν πνπ ηαιαλίδεη ζήκεξα, φκσο, ηηο 

εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο είλαη «ζε ηη έγθεηηαη απηφο ν ζθνπφο». Σφηε, ε ζχγθξηζε 

γξακκαηηθήο – ζπληαθηηθνχ α.ε θαη λ.ε. ζα νδεγνχζε ηνπο καζεηέο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε γιψζζα ζπληζηά έθθξαζε ηνπ πλεχκαηνο ηνπ αλζξψπνπ, φηη 

ε γιψζζα έρεη απηαμία. ήκεξα; Βλδηαθέξεη ηνπο καζεηέο καο απηή ε πξνζέγγηζε; Ή 

κήπσο νθείινπκε λα ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή καο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηεο λέαο 

ειιεληθήο, δεδνκέλεο ηεο παξαηεξνχκελεο γισζζηθήο έλδεηαο ησλ καζεηψλ; 

ηαζεξή επηζήκαλζε φζσλ ζπλαλαζηξέθνληαη κε εθήβνπο καζεηέο είλαη ε 

ιαλζαζκέλε εθαξκνγή γξακκαηηθψλ θαλφλσλ, ε θαθή ζχληαμε, ην πεληρξφ ιεμηιφγην 

εθ κέξνπο ηνπο ηφζν ζηνλ πξνθνξηθφ φζν θαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν. Ώλ ζέινπκε λα 

αλαδεηήζνπκε ηηο ξίδεο απηήο ηεο παξαηεξνχκελεο «πξαγκαηηθφηεηαο» ίζσο ζα 

πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζηελ γεληθφηεξε ηάζε απνδφκεζεο θαη απαμίσζεο πνπ 

ραξαθηεξίδεη απηή ηελ ειηθία. Γηα απηνχο αθξηβψο ηνπο ιφγνπο, δελ ζηνρεχνπκε ζε 

έλαλ δηδαθηηθφ θνξκαιηζκφ ηνλ νπνίν απνζηξέθνληαη νη καζεηέο αιιά ζηε 

δεκηνπξγία θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ, ψζηε λα δείμνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

νκηινχκελε γιψζζα. Σφηε κφλν ζα κπνξέζνπλ λα νδεγεζνχλ θαη ζε απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ηεο.  

Σεθκαίξεηαη φηη ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά πιαίζηα, ππνθηλνχκελνη απφ άιιεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο επνρήο ππνβφζθεη ην δήηεκα ηεο ζχλδεζεο 

αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο σο ζεκαληηθήο παξακέηξνπ γηα ηελ επαξθή γισζζηθή 
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παηδεία ησλ καζεηψλ. Πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ζχλδεζε 

αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο επηβεβαηψλεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην φηη ε λέα ειιεληθή 

είλαη ζπλέρεηα θαη εμέιημε ηεο αξραίαο. Τπεξεηεί ζηφρνπο πξαθηηθνχο, φπσο απηφλ 

ηεο θαηαλφεζεο θαη ελζπλείδεηεο ρξήζεο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο εθ κέξνπο ησλ 

καζεηψλ, ζηφρνπ αλαγθαίνπ φρη κφλν γηα ηε καζεηηθή ηνπο δηαδξνκή αιιά γηα ηελ 

ελήιηθε δσή ηνπο. πσο αλαθέξεη θαη ν Αξνπθφπνπινο (2002) ε γλψζε ηνπ 

δνκνιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

ρεηξαθεηεζνχλ γισζζηθά. 

 

4. Γιώζζα & Λνγνηερλία 

 

4.1.  Γισζζνθεληξηθέο ρνιέο 

 

4.1.1. Ρσζηθφο Φνξκαιηζκφο 

 

Δ ζεκεησηηθή ηεο ινγνηερλίαο βαζίδεηαη ζε ζεσξίεο πνπ έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη επηκεξίδεηαη ζε δχν θάζεηο. Ώπφ ηα κέζα ηεο 

δεχηεξεο δεθαεηίαο ηνπ 20
νπ

 αηψλα έσο θαη ην 1940 (πξψηε θάζε) έρνπκε ηελ 

εκθάληζε ηνπ Ρσζηθνχ Φνξκαιηζκνχ, ηεο ρνιήο ηεο Πξάγαο θαη ηεο Νέαο Κξηηηθήο. 

Οη Ρψζνη Φνξκαιηζηέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Jakobson, o Tynianov, o Chklovsky 

βιέπνπλ ηε ινγνηερλία κέζα απφ ηελ νπηηθή ηεο γισζζνινγίαο. πγθεθξηκέλα, ην 

δνθίκην ηνπ Chklovsky «Δ αλάζηαζε ηεο ιέμεο» είλαη απηφ πνπ εγθαηληάδεη ηνλ 

θνξκαιηζκφ. ΐαζηθή ζπληζηψζα ηεο ζεσξίαο ηνπο είλαη ε έλλνηα ηεο 

ινγνηερληθφηεηαο κε ηελ νπνία νξίδνπκε ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

θάλνπλ έλα θείκελν ινγνηερληθφ. Ώπηφ πνπ απνδίδεη ζε έλα θείκελν ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ «ινγνηερληθφ» θαη ην θάλεη λα μερσξίδεη απφ άιια είδε είλαη νη 

γισζζηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ , ηζρπξίδνληαη νη ζηξνπθηνπξαιηζηέο (Καςσκέλνο, 2005  ̇

Culler, 2010). Ήηαλ απηνί πνπ είδαλ ην θείκελν σο θαηαζθεπή έμσ απφ 

ηζηνξηθνθνηλσληθά ζπγθείκελα, ελψ παξάιιεια εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηεο 

αλνηθείσζεο. Δ ινγνηερλία δειαδή αλνηθεηψλεη ηα νηθεία κέζα απφ ηηο κνξθηθέο 

επηλνήζεηο (Καςσκέλνο, 2005 ̇ Φξπδάθε, 2003).  
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ηε δεχηεξε θάζε (δεθαεηία ηνπ ΄60 θαη έπεηηα) θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο ε 

ζχγρξνλε εκεησηηθή ηεο Λνγνηερλίαο ε νπνία εγθαηληάζηεθε απφ ηε ζχδεπμε ηνπ 

Ρσζηθνχ Φνξκαιηζκνχ θαη ηεο Νέαο Κξηηηθήο (Καςσκέλνο, 2005).   

 

4.1.2. ρνιή ηεο Πξάγαο 

 

Βθθξαζηήο ηεο απνηέιεζε ν Γισζζνινγηθφο Κχθινο ηεο Πξάγαο (ΓΚΠ) κε ηνλ 

Mukarovsky -επίγνλν ηνπ Φνξκαιηζκνχ- θαη ηνλ Jakobson λα θαηέρνπλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. Οη ζεσξεηηθέο ηεο ζέζεηο απνηεινχλ ζχλζεζε ηνπ Ρσζηθνχ 

Φνξκαιηζκνχ
5
 θαη ηεο ηζερηθήο αηζζεηηθήο παξάδνζεο ηνπ 19

νπ
 αηψλα. Ώπφξξνηα 

ησλ επηξξνψλ πνπ δέρηεθε (θαηλνκελνινγία Husserl, Saussure, ςπρνινγία ηεο 

Gestalt, θ.ά.) ήηαλ ε δηακφξθσζε ελφο επηζηεκνινγηθνχ κνληέινπ, απηφ ηνπ 

δνκηζκνχ σο ζπλέρεηα ηνπ θνξκαιηζκνχ (Καςσκέλνο, 2005). Δ ζπγθεθξηκέλε 

γισζζνινγηθή ζρνιή ζηξέθεηαη καδί κε ηε ρνιή ησλ Παξηζίσλ θαη ηνπ Λνλδίλνπ 

πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ (ιεηηνπξγηζκφο) ζε παξαδεηγκαηηθφ θαη 

ζπληαγκαηηθφ άμνλα, θαιχπηνληαο φινπο ηνπο γισζζηθνχο ηνκείο (θσλνινγία, 

κνξθνινγία, ζχληαμε, ζεκαζηνινγία). ηνπο θφιπνπο ηεο ρνιήο ηέζεθε γηα πξψηε 

θνξά ζε εθαξκνγή ε δνκηζηηθή αλάιπζε ζηε ινγνηερληθή γιψζζα (Μπακπηληψηεο, 

1985). Οη ηδέεο ηνπ ΓΚΠ δηαδφζεθαλ γξήγνξα γηαηί θάιπςαλ αλάγθεο ηεο επνρήο. 

Πξνρψξεζαλ «ην κεηαζεηηθηζηηθό παξάδεηγκα ηεο γισζζνινγίαο θαη ηεο πνηεηηθήο πνπ 

είραλ εγθαηληάζεη ν Ferdinand de Saussure θαη νη ξώζνη Φνξκαιηζηέο» (Doležel, 

2004: 62). Ο Mukarovsky ηζρπξίδεηαη φηη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθξίλεη 

ηελ πνηεηηθή γιψζζα είλαη ε αλάδεημή ηεο. Πψο, φκσο, επηηπγράλεηαη; Με φιεο ηηο 

πηζαλέο φςεηο κε ηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη ηα γισζζηθά ζεκεία. Ώπνηέιεζκα απηψλ 

είλαη ε αλνηθείσζε. ΐέβαηα, ν Culler (2010: 68) δηαζαθελίδεη φηη ε ινγνηερληθφηεηα 

δελ επηηπγράλεηαη κφλν κέζσ αζπλήζηζησλ γισζζηθψλ ζπλάςεσλ, αιιά θαη κέζσ 

κηαο «πςειήο» γιψζζαο, «ε νπνία ζπλίζηαηαη ελ κέξεη ζηε ρξήζε ηππηθώλ εθθξάζεσλ 

πνπ έρνπλ απνιέζεη θάζε αλαλεσηηθή δύλακε». 

                                                           
5
  Δ ζρέζε κεηαμχ Ρψζσλ θνξκαιηζηψλ θαη ρνιήο ηεο Πξάγαο ήηαλ ζηελή, αθνχ πνιινί 

Ρψζνη Φνξκαιηζηέο έδηλαλ δηαιέμεηο ζηνπο Σζέρνπο δνκηζηέο ηε δεθαεηία ηνπ ΄20 (Steiner, 

2004).   
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 ηελ παξνχζα έξεπλα δελ καο απαζρνιεί ην εηδνπνηφ γλψξηζκα ηεο πνίεζεο, 

δειαδή ε απνδέζκεπζε απφ ηηο «θπζηνινγηθέο» ζπλάςεηο αιιά νη ζπλάςεηο απηέο 

θαζαπηέο.  

 

4.1.3.  Ανκηζκφο  

 

Δ λεφηεξε Γισζζνινγία δηαθξίλεηαη ζηνλ δνκηζκφ θαη ηε γελεηηθή-

κεηαζρεκαηηζηηθή γξακκαηηθή. Ο δνκηζκφο εθπξνζσπήζεθε ηφζν απφ Βπξσπαίνπο 

φζν θαη απφ Ώκεξηθαλνχο γισζζνιφγνπο, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ζπλαληάκε 

κεηαμχ άιισλ ηε ρνιή ηεο Πξάγαο. πληζηά έλα επηζηεκνληθφ θίλεκα ην νπνίν, 

φπσο ππνδειψλεη θαη ην φλνκά ηνπ, ζηεξίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο δνκήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θάζε αληηθείκελν πνπ κειεηάκε (γιψζζα, ινγνηερλία, ηζηνξία, 

θνηλσλία, θ.ιπ.) ηζνδπλακεί κε κία δνκή, έλα ζχζηεκα. Σνλ φξν «ζχζηεκα» εηζήγαγε 

ν ηδξπηήο ηνπ επξσπατθνχ γισζζηθνχ ζηξνπθηνπξαιηζκνχ, Saussure, ελψ ηνλ φξν 

«δνκή» ν Jakobson. πσο ηζρπξίδεηαη ν Wellek (1983), νη φξνη «δνκή» θαη 

«δνκηζκφο» ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ «άθακπην» θνξκαιηζκφ. Οη 

έλλνηεο απηέο (δνκή, κνξθή, θ.ιπ.), νη νπνίεο εηζήρζεζαλ απφ γισζζνιφγνπο, 

επεθηάζεθαλ θαη ζε άιινπο ηνκείο νδεγψληαο ζηε δεκηνπξγία ηνπ ξεχκαηνο ηνπ 

ηξνπθηνπξαιηζκνχ (Μπακπηληψηεο, 1985). Ώπφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ν 

φξνο «δνκηζκφο» αθνκνηψλεηαη απφ ηε ζεκεησηηθή, κε ηελ νπνία δειψλεηαη «ε 

ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ ζεκείσλ θαη ησλ ζπλδπαζκώλ ηνπο» (Φξπδάθε, 2003: 132). 

 

4.1.4. εκεησηηθή 

 

Δ ζεκεησηηθή ηεο ινγνηερλίαο πξνζπαζεί λα απνθαιχςεη ηα ζεκεία εθείλα απφ ηα 

νπνία εθπνξεχεηαη ην λφεκα ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. Ο ξφινο ηεο γηα ηε 

ινγνηερλία αληηζηνηρίδεηαη κε ηνλ ξφιν ηεο γισζζνινγίαο γηα ηε γιψζζα. Με άιια 

ιφγηα ε γιψζζα γηα ηνπο ζηξνπθηνπξαιηζηέο θαζξεθηίδεη ηε δνκή ηεο ινγνηερλίαο. 

«Αλ ε δνπιεηά ηνπ γισζζνιόγνπ είλαη ε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθό ηεο γιώζζαο, ε 

δνπιεηά ηνπ ζεκεηνιόγνπ είλαη ε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθό ηεο ινγνηερλίαο» 

(Σδηφβαο, 1987: 44). Οη άλσζελ επηδηψμεηο έθαλαλ ηνπο ζηξνπθηνπξαιηζηέο λα 

αζρνιεζνχλ θπξίσο κε ηνλ πεδφ ιφγν (αθεγεκαηνινγία) ν νπνίνο πξνζθέξεηαη 
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ζίγνπξα πεξηζζφηεξν γηα κία ηέηνηνπ είδνπο αλάιπζε. Παξφια απηά, ζηελ παξνχζα 

έξεπλα ζα καο απαζρνιήζνπλ ηα «ζεκεία» ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ, πξνζαξκνζκέλα 

ζηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

 

4.2. Δ ινγνηερλία κέζα απφ ηε γισζζνινγηθή νπηηθή 

 

Δ ζηξνθή ηεο γισζζνινγίαο πξνο ην πεδίν ηεο ινγνηερλίαο ζπλδέεηαη κε ην 

ελδηαθέξνλ ηεο πξψηεο πξνο άιιεο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο. εκείν ηνκήο ησλ δχν 

επηζηεκψλ, γισζζνινγίαο θαη ινγνηερλίαο, απνηέιεζε ε γιψζζα ηνπ ινγνηερληθνχ 

θεηκέλνπ. ηε «ζπλάληεζε» απηή, ν Ρσζηθφο Φνξκαιηζκφο θαη ε Νενθξηηηθή ρνιή 

εθπξνζψπεζαλ ηελ επηζηήκε ηεο ινγνηερλίαο, ελψ ηελ επηζηήκε ηεο γισζζνινγίαο ε 

ρνιή ηεο Πξάγαο, θαη θαηφπηλ ν Γαιιηθφο Ανκηζκφο θαη ε Τθνγισζζνινγία 

(Μπακπηληψηεο, 1991). Ο Kiprasky (1981: 21-22) αλαθέξεη φηη κεξηθά ζηαζεξά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηεηηθήο κνξθήο εμαξηψληαη απφ ηελ ίδηα ηελ γισζζηθή δνκή. 

Δ εγγελήο δνκή ηεο γιψζζαο, ε πξψηε χιε ηεο πνίεζεο, κεηαθέξεηαη ζηελ πνίεζε. 

Λφγσ ηεο θχζεσο ησλ δνκηθψλ ζρεκάησλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ πνίεζε, νη 

δνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θπξίσο απηέο πνπ είλαη θαζνιηθέο θαη φρη απηέο 

πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο κίαο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο. Γηα απηφ θαη ηα θνηλά 

ζεκεία κεηαμχ γξακκαηηθήο θαη πνίεζεο εμεγνχλ, ελ κέξεη, ηελ θαζνιηθφηεηα ηεο 

πνηεηηθήο κνξθήο. Οη επηζηήκεο ηεο γισζζνινγίαο θαη ηεο πθνινγίαο 

πξνζαλαηνιίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε ζρέζε κεηαμχ λνήκαηνο θαη κνξθήο. Οη 

πθνιφγνη δίλνπλ έκθαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιέγεηαη θάηη, ελψ νη γισζζνιφγνη 

δηαηείλνληαη φηη ε κνξθή έρεη ηνλ πξσηεχνληα ξφιν ζηα ιεγφκελα καο. 

Ώλαιπηηθφηεξα, νη πξψηνη εζηηάδνπλ ζε απηφ πνπ θάλεη έλα θείκελν ή έλα ζψκα 

θεηκέλσλ μερσξηζηφ, εξεπλψληαο ηηο απνθιίζεηο απφ ηηο γισζζηθέο λφξκεο. Ώπφ ηελ 

άιιε κεξηά, νη γισζζνιφγνη ελδηαθέξνληαη γηα επαλαιακβαλφκελεο θαη ηππηθέο 

δνκέο νη νπνίεο ζπλαληψληαη φρη κφλν ζε έλα θείκελν, αιιά ζε έλα corpus θεηκέλσλ 

(Mahlberg, 2003: 220-21).  

Ο Μπακπηληψηεο (1991) δηεπθξηλίδεη φηη ε κειέηε ηεο γισζζηθήο κνξθήο ελφο 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ εληάζζεηαη ζηνλ ρψξν ηεο πθνινγίαο. Ώλ ιάβνπκε σο 

δεδνκέλν φηη ηα δχν εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ χθνπο είλαη ε επηινγή θαη ε 

απφθιηζε γισζζηθψλ ζεκείσλ, ζηελ παξνχζα έξεπλα ζα εζηηάζνπκε κφλν ζην 
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επίπεδν ηεο επηινγήο, ρσξίο λα πξνβνχκε ζε αμηνινγηθέο θξίζεηο γηα ην χθνο, ε 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ νπνίνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο απνθιίζεηο.  

 

4.3. Πνηεηηθή Γξακκαηηθή 

 

ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ζην ζπλέδξην γηα ην Όθνο, ζην παλεπηζηήκην ηεο Εληηάλα 

(1958), ν Jakobson ζρεκαηνπνηεί ηελ γισζζηθή επηθνηλσλία. Σν ζρήκα απηφ -εμέιημε 

ηνπ κνληέινπ ηνπ Bühler (Doležel, 2004)- απεηθνλίδεη ηνπο παξάγνληεο γισζζηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. Ώλαιπηηθφηεξα, ζε κία γισζζηθή επηθνηλσλία 

ζπλαληάκε ηνλ απνζηνιέα, ην πιαίζην αλαθνξάο, ην κήλπκα, ηελ επαθή, ηνλ θψδηθα 

θαη ηνλ απνδέθηε, ελψ ε ιεηηνπξγία ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα είλαη 

ζπγθηλεζηαθή, αλαθνξηθή, πνηεηηθή, θαηηθή, κεηαγισζζηθή θαη βνπιεηηθή. Ο 

πξνζαλαηνιηζκφο ζην κήλπκα αληηζηνηρεί ζηελ πνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο 

(Jakobson, 1998) ε νπνία «πξνβάιιεη ηελ αξρή ηεο ηζνδπλακίαο από ηνλ άμνλα ηεο 

επηινγήο ζηνλ άμνλα ηνπ ζπλδπαζκνύ» (Jakobson, 1990: 78), δειαδή κεηαμχ 

παξαδεηγκαηηθνχ θαη ζπληαγκαηηθνχ άμνλα. Μέζσ απηήο ηεο δηαπίζησζεο, ν 

Jakobson ζα νδεγεζεί ζηελ δνκηθή αλάιπζε ηνπ πνηήκαηνο (Attridge, 2004).  

Ο φξνο «πνηεηηθή γξακκαηηθή» εηζήρζε απφ ηνλ Ρψζν ζηξνπθηνπξαιηζηή θαη 

παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά ζην θείκελν ηνπ “Linguistics and Poetics” ελ έηεη 

1960. Ση είλαη φκσο ε «πνίεζε ηεο γξακκαηηθήο» θαη ην ινγνηερληθφ ηεο παξάγσγν ε 

«γξακκαηηθή ηεο πνίεζεο» (Jakobson, 1998); «Δίλαη ν πνηεηηθόο πινύηνο πνπ 

θξύβεηαη ζηε κνξθνινγία θαη ζην ζπληαθηηθό ηεο γιώζζαο» ιέεη ν Κνιαθιίδεο (1981: 

506). Με άιια ιφγηα, κε ηνλ φξν ελλννχκε ηελ γξακκαηηθή νξγάλσζε ελφο 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, ε νπνία κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε γισζζνινγηθή αλάιπζε. Δ 

νξγάλσζε απηή βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο θαη ζπλδπαζκνχο γισζζηθψλ 

ζηνηρείσλ. ε αληίζεζε κε ηνπο Γάιινπο δνκηζηέο πνπ ελδηαθέξζεθαλ γηα ηα πεδά 

θείκελα, ν Jakobson εζηίαζε ζηελ πνίεζε. Ώθνξκή γηα λα δεη ηελ πνίεζε κέζα απφ 

ηηο γξακκαηηθέο ηεο δνκέο απνηέιεζε ε δπζθνιία κεηαθνξάο ηνπο απφ ηε κία γιψζζα 

ζηελ άιιε. Πίζηεπε φηη ε πνίεζε δίλεη ηελ επθαηξία ζηηο γξακκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη 

ζηε γιψζζα ελ γέλεη λα θσηηζηνχλ, αθνχ ε κειέηε ησλ δχν είλαη αιιειέλδεηε. Δ 

«πνίεζε ηεο γξακκαηηθήο» αλαθέξεηαη ζηα επίπεδα ηεο γξακκαηηθήο ζπιιήβδελ, 

δειαδή ζηε θσλνινγία, κνξθνινγία, ζχληαμε θαη ζεκαζηνινγία (Μπακπηληψηεο, 

1991). χκθσλα κε ηνλ Έιιελα γισζζνιφγν, ν Jakobson επηρεηξεί λα δείμεη φηη ε 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib7aSZnYnVAhWIDsAKHWtTAAoQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.buhlergroup.com%2F&usg=AFQjCNENQt-H57Y-EMWNuki5G3FXmjrsMQ
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γξακκαηηθή δνκή ηνπ πνηήκαηνο επηιέγεηαη ζπλεηδεηά απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηεο, 

ππεξεηψληαο ηνπο ζθνπνχο ηεο ζχλζεζεο. Πξάγκαηη ν Ρψζνο γισζζνιφγνο θαη 

ζεσξεηηθφο ηεο γισζζνινγίαο ζην Poetry of grammar and grammar of poetry (1981: 

90-1, 94-5) δηαηείλεηαη φηη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ζπληαθηηθψλ, κνξθνινγηθψλ θαη 

ιεμηινγηθψλ αληηζηνηρηψλ θαη δηαθνξψλ, ηα πνηθίια είδε απφ ζεκαζηνινγηθέο 

γεηηληάζεηο, νκνηφηεηεο ζπλσλπκίεο θαη αλησλπκίεο, φια απηνχ ηνπ είδνπο ηα 

θαηλφκελα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία ησλ πνηθίισλ 

γξακκαηηθψλ ηερλαζκάησλ ζηελ πνίεζε. Δ γξακκαηηθή δνκή ηεο πνίεζεο πξνζθέξεη 

πνιιά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηππηθά κίαο εζληθήο ινγνηερλίαο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ ελφο πνηεηή ή αθφκε θαη κίαο κεκνλσκέλεο δνπιεηάο. Ο 

ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο γξακκαηηθήο εμαλαγθάδεη ηνλ πνηεηή λα ηελ 

ζπλππνινγίδεη. Δ ηερληθή ηεο ξίκαο είλαη «ή γξακκαηηθή ή αληηγξακκαηηθή» πνηέ, 

φκσο, α-γξακκαηηθή. Σν ίδην κπνξεί λα εηπσζεί γηα ηελ γξακκαηηθή ηνπ πνηεηή ελ 

γέλεη. Πξνο επίξξσζε ηεο ζέζεο απηήο, ππάξρεη κία αλαινγία κεηαμχ ηνπ ξφινπ ηεο 

γξακκαηηθήο ζηελ πνίεζε θαη κηαο δσγξαθηθήο ζχλζεζεο, ε νπνία βαζίδεηαη ζε έλα 

ιαλζάλνλ ή πξνθαλέο γεσκεηξηθφ ζρήκα ή ζε κία αληίδξαζε ελαληίνλ γεσκεηξηθψλ 

θαηαζθεπψλ. 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Jakobson γηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ηνλ νδήγεζε ζε 

αλαιχζεηο δηάθνξσλ ινγνηερληθψλ έξγσλ (Dante, Shakespeare, Baudelaire), ελψ απφ 

ηνπο Έιιελεο πνηεηέο ηνλ απαζρφιεζε ν Καβάθεο. ηελ αλάιπζε ηνπ «Θπκήζνπ, 

ζψκα...» κε ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ Κνιαθιίδε δείρλεη πψο νη ζπγθεθξηκέλεο γξακκαηηθέο 

επηινγέο εμππεξεηνχλ ηνλ ιεηηνπξγηθφ ηνπο ξφιν. Οη δνκέο απηέο ιεηηνπξγνχλ σο 

«γξακκαηηθέο εηθφλεο» (Μπακπηληψηεο, 1991). πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν 

Κνιαθιίδεο (1981), ζηφρν ηεο ελδειερνχο ζπληαθηηθήο-κνξθνινγηθήο αλάιπζεο ζην 

πνίεκα ηνπ Καβάθε ζπληζηνχζε ε αλάδεημε ηεο ζπκκεηξίαο ησλ γισζζηθψλ 

επηινγψλ.  

Βπηζηξέθνληαο ζηηο επηινγέο θαη ζηηο απνθιίζεηο ιεμηινγηθψλ ζπλδπαζκψλ, 

ζπλαληάκε ηνλ Καςσκέλν (1975), ν νπνίνο ζην πιαίζην ηεο δηαηξηβήο ηνπ κειεηά ην 

χθνο ηφζν σο επηινγή φζν θαη σο απφθιηζε. πγθεθξηκέλα, ηνλ ελδηαθέξνπλ 

πνζνζηηαίεο θαηαγξαθέο ησλ κεξψλ ηνπ ιφγνπ θαη ησλ ζπληαθηηθψλ δνκψλ, φπσο 

απηέο ζπλαληψληαη θπξίσο ζε ζεθεξηθά πνηήκαηα.  Δ Πνιίηνπ - Μαξκαξηλνχ, ην 

1985, ζα κηιήζεη θαη απηή γηα γισζζνινγηθή εμέηαζε ελφο πνηήκαηνο. Ώθνχ ην 

πεξηερφκελν ηνπ πνηήκαηνο πξνθχπηεη απφ ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο επηινγέο, ε 

ζρέζε ησλ δχν είλαη αιιεινεμαξηψκελε. Εζρπξίδεηαη φηη ν πνηεηηθφο ιφγνο ζηελ 
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νπζία είλαη κία ζεηξά απνθιίζεσλ ζε θσλεηηθφ θαη ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν. 

Βηδηθφηεξα, θάλεη ιφγν γηα «ζεκαζηνινγηθέο απνθιίζεηο» ζηηο ηππηθέο ζπληαθηηθέο 

ζρέζεηο ππνθεηκέλνπ-ξήκαηνο, ππνθεηκέλνπ-θαηεγνξνπκέλνπ ησλ πνηεκάησλ 

(Πνιίηνπ - Μαξκαξηλνχ, 1985). Δ Θενθαλνπνχινπ - Κνληνχ ζε δεκνζίεπζή ηεο ζην 

19
ν 

δηεζλέο ζπκπφζην Θεσξεηηθήο θαη Βθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο ζα αλαθέξεη φηη 

ε «πνηεηηθή γξακκαηηθή» δελ παξαβαίλεη ηνπο λφκνπο θαη ηηο αξρέο ηεο γιψζζαο. Οη 

επηινγέο ελφο πνηεηή, νη νπνίεο κπνξεί λα απνθιίλνπλ απφ ηνλ θνηλφ 

ζεκαζηνζπληαθηηθφ θψδηθα δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππαθνχλ ζηνπο γισζζηθνχο θαλφλεο 

(Θενθαλνπνχινπ - Κνληνχ, 2009). Κηλνχκελε ζε απηή ηε θηινζνθία θαη εζηηάδνληαο 

ζηελ ππεξξεαιηζηηθή πνίεζε, επηρείξεζε λα εμεηάζεη δνκηθέο επηινγέο θαη απνθιίζεηο 

ζε πξνηαζηαθφ θαη θεηκεληθφ επίπεδν. Δ Ώξγπξνπνχινπ (2003) ρξεζηκνπνηεί θαη 

απηή ηνλ φξν «πνηεηηθή γξακκαηηθή» ζε κία πξνζπάζεηα αλάιπζεο ησλ 

θσλνινγηθψλ, κνξθνινγηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ επηινγψλ ηεο πνηεηηθήο γιψζζαο ηνπ 

Καθλαβάηνπ. Ο Νάθαο (2004) αλαθέξεη φηη ε πνίεζε έρεη ηε δηθή ηεο «πνηεηηθή 

γξακκαηηθή» σο απνηέιεζκα ηεο απφθιηζήο ηεο απφ ηελ ηππηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο. 

Οη απνθιίζεηο απηέο επηιέγνληαη ζπλεηδεηά απφ ηνπο πνηεηέο γηα λα εθπιήμνπλ ηνπο 

αλαγλψζηεο ηνπο, φπσο άιισζηε νθείιεη λα θάλεη ε πνίεζε. ην ίδην πιαίζην 

ζπδήηεζεο γηα ηηο απνθιίζεηο ηνπ χθνπο ελφο ινγνηέρλε, ν Μπακπηληψηεο (1991) 

δίλεη θάπνηα παξαδείγκαηα πνηεηηθψλ γξακκαηηθψλ απφ ηελ ειιεληθή πνίεζε 

(Βιχηεο, εθέξεο, Ρίηζνο). 

Βθηφο απηψλ, θη άιινη κειεηεηέο επεξεαζκέλνη απφ ηηο ζεσξεηηθέο ζέζεηο ηνπ 

Jakobson, εηζεγεηή ηεο πνηεηηθήο γξακκαηηθήο, πξνέβεζαλ ζε γισζζνινγηθέο 

αλαιχζεηο πνηεκάησλ, ρσξίο σζηφζν λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ φξνπ «πνηεηηθή 

γξακκαηηθή».  Ώλαιπηηθφηεξα, ν αββίδεο (1977) ζε κία δεκνζίεπζε ηνπ, αλαιχεη 

ηξία πνίεκα ηνπ Καβάθε ηα νπνία πεξηειάκβαλαλ ηα Νενειιεληθά Ώλαγλψζκαηα ηνπ 

Γπκλαζίνπ. Ξεθηλψληαο απφ κία δνκηθή αλάιπζε ζηηο «Φσλέο» ζπγθξίλεη ην πνίεκα 

κε ηελ παιαηφηεξε κνξθή ηνπ «Φσλαί γιπθείαη». ην θνξκαιηζηηθφ απηφ πιαίζην, 

ηνλ βξίζθνπκε λα θαηαγξάθεη ηα κέξε ηνπ ιφγνπ πνπ ζπλαληά θαλείο θαη ζηα δχν 

πνηήκαηα, γηα λα «απνδείμεη» ηελ εθθξαζηηθή ιηηφηεηα ηνπ πξψηνπ. Βπηζηξέθνληαο 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ηζρπξίδεηαη φηη γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

αληηιεθζνχλ ηελ δηαθνξά ησλ δχν πνηεκάησλ, ζα ηνπο δεηνχζε λα επηζεκάλνπλ πνηα 

ζηνηρεία αθαηξέζεθαλ απφ ηηο «Φσλέο», πνηα αληηθαηαζηάζεθαλ, πνηα πξνζηέζεθαλ. 

πλερίδνληαο κε ην πνίεκα «Ώπνιείπεηλ ν ζεφο Ώληψληνλ» επηζεκαίλεη σο δνκηθφ 
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ζηνηρείν ηηο νρηψ ζπλερείο πξνζηαθηηθέο ζε β’ εληθφ (ζη. 6,8,9,9,11,14,15,19), νη 

νπνίεο καο επηηξέπνπλ λα ην θαηαηάμνπκε ζηα δηδαθηηθά ηνπ πνηήκαηα.  

Δ Lavagnini αλακεηξάηαη θη απηή κε ηε ζεηξά ηεο κε ηηο γξακκαηηθέο θαη 

ζπληαθηηθέο δνκέο ηνπ πνηήκαηνο «Βπηζπκίεο» ηνπ Καβάθε (1977). Παξακέλνληαο 

ζην πξναλαθεξζέλ πνίεκα, θηλνχκελνο ζηελ ίδηα θηινζνθία, ν Peri (1977) παξαηεξεί 

κεηαμχ άιισλ ηηο δνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ ηξίζηηρνπ 

(ππνθείκελα, ζχλδεζε πξνηάζεσλ, εγθιίζεηο, αληηθείκελα). Σν ίδην απνπεηξάηαη θαη 

ζην πνίεκα «Ο θαζξέπηεο ζηελ είζνδν» ηνπ Καβάθε δηαηξψληαο ην ζε ηξία κέξε 

(Peri, 1978). Παξαηεξνχκε φηη θαη νη ηξεηο κειεηεηέο έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή ηνπο 

ζηελ πνίεζε ηνπ Καβάθε -φπσο θαη ν Jakobson-, ζέηνληαο ζε εθαξκνγή φζα 

αλαθέξζεθαλ πην πάλσ.  

  Ο Καινθαηξηλφο ζην «Γισζζνινγία θαη πνηεηηθή» απφ ηελ επηζθφπεζε πνπ 

θάλεη ζην έξγν ηνπ Jakobson, ηζρπξίδεηαη φηη γηα ηνλ Ρψζν θνξκαιηζηή «ε πνίεζε 

είλαη ε θαηλνκελνινγία ηεο γιώζζαο» (2010: 177). Παξφια απηά, θαηαιήγεη φηη ε 

γξακκαηηθή ηεο πνίεζεο δελ νδεγεί αλαγθαζηηθά ζε πνηεηηθφ απνηέιεζκα θαη 

ηαλάπαιηλ. Δ παξνχζα έξεπλα, ρσξίο λα κεηξηάδεη ηε ζπκβνιή ηνπ Καινθαηξηλνχ, 

θιίλεη πεξηζζφηεξν ζηελ ζέζε ηνπ Μπακπηληψηε θαη θαη’ επέθηαζηλ ηνπ Jakobson,  

θαζψο πηζηεχνπκε φηη ε πνηεηηθφηεηα ελππάξρεη ζηε κνξθνινγηθή θαη ζπληαθηηθή 

δνκή ηεο γιψζζαο. 

Υσξίο λα παιηλδξνκνχκε ζε παιηέο ζεσξίεο, ζηελ παξνχζα έξεπλα 

πξνζαλαηνιηδφκαζηε ζε κία πθνινγηθνχ ηχπνπ πξνζέγγηζε ησλ πνηεκάησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηφρν καο ζπληζηνχζε ν εληνπηζκφο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ησλ 

γισζζηθψλ ζπδεχμεσλ ζε νιηγφζηηρα πνηήκαηα, εκκέλνληαο θπξίσο ζην επίπεδν ηεο 

επηινγήο. Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηελ επηζήκαλζε ηνπ Μπακπηληψηε φηη αθελφο ε 

γισζζνινγηθή αλάιπζε επηδηψθεη λα «εξκελεύζεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ γελλά 

γισζζηθά ε αλάγλσζε ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ» (1991: 56) θαη φηη αθεηέξνπ ν έλαο 

πφινο αλάιπζεο ηνπ θεηκέλνπ είλαη ν αλαγλψζηεο, επηδίσμε καο ήηαλ νη καζεηέο 

κέζσ ηεο «πνηεηηθήο γξακκαηηθήο» λα θηλεηνπνηεζνχλ, ελεξγνπνηψληαο ηηο πξψηεο 

ηνπο αληαπνθξίζεηο. Δ «πνηεηηθή γξακκαηηθή», επνκέλσο, ζην ζηάδην ηεο αθφξκεζεο 

ηεο δηδαζθαιίαο απνηειεί εθαιηήξην γηα ην δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο καο -θαη ην 

θχξην κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο. Οη καζεηέο, αθνχ εληνπίζνπλ απηέο ηηο γξακκαηηθέο 

εηθφλεο ζην ζηάδην ηεο αθφξκεζεο, ζα πξνζπαζήζνπλ λα ηηο εξκελεχζνπλ, γηα λα 

πξνρσξήζνπλ κεηά ζηελ εμέηαζή ηνπο ζηε λέα θαη αξραία ειιεληθή γιψζζα. ην 

ζεκείν απηφ νθείινπκε λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ηαπηηδφκαζηε κε ηε ζέζε ηνπ 
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Μπακπηληψηε (1991) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν φηαλ κηιάκε γηα εξκελεία δελ ελλννχκε 

εξκελεία ηεο πξνζεηηθφηεηαο ηνπ δεκηνπξγνχ αιιά ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ 

πξνθχπηεη απφ απηέο ζηνλ αλαγλψζηε. 

 

5. Δθπαηδεπηηθό Τιηθό: Θεσξεηηθό Τπόβαζξν θαη Φηινζνθία 

Γεκηνπξγίαο ηνπ 

 

5.1. Εζηνξηθή πνξεία ηνπ φξνπ «Γξακκαηηθή» 

 

Βπηζθνπψληαο ηε βηβιηνγξαθία, είδακε φηη ν φξνο «γξακκαηηθή» δελ ζήκαηλε ζηελ 

αξρή ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ γξακκάησλ, θαη πνιιά απφ απηά 

πνπ ζεσξεί θαλείο ζήκεξα πξψηκεο γισζζηθέο έξεπλεο πεξηιακβάλνληαλ ζην 

γεληθφηεξν θεθάιαην ηεο θηινζνθίαο (Robins, 1989: 30). Οη Ώιεμαλδξηλνί θηιφινγνη 

είλαη απηνί νη νπνίνη νπζηαζηηθά έζεζαλ ηα ζεκέιηα γηα ηε γξακκαηηθή κε ηε ζεκαζία 

πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα. πγθεθξηκέλα, ν Αηνλχζηνο ν Θξαμ (2
νο 

αη. π.Υ.) 

ζπλέηαμε ηελ πξψηε ειιεληθή γξακκαηηθή («Σέρλε Γξακκαηηθή») ζηελ νπνία 

επηζεκαίλεη φηη «Γξακκαηηθή είλαη ε πξαθηηθή γλώζε (εκπεηξία) ησλ γεληθώλ 

γισζζηθώλ ρξήζεσλ ησλ πνηεηώλ θαη ησλ πεδνγξάθσλ . Απνηειείηαη από έμη κέξε : 

Πξώην, ηελ αθξηβή, κε πξνζνρή ζηελ πξνζσδία , αλάγλσζε ̇ δεύηεξν , ηελ εμήγεζε ησλ 

ινγνηερληθώλ εθθξάζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα έξγα ̇  ηξίην, ηηο ρξεζηηθέο ζεκεηώζεηο γηα 

ηε θξαζενινγία θαη γηα ην ζέκα ̇ ηέηαξην , ηελ εύξεζε ησλ εηπκνινγηώλ ̇ πέκπην , ηε 

δηεξεύλεζε πνπ αθνξά ηηο αλαινγηθέο θαλνληθόηεηεο ̇ έθην , ηελ θξίζε ησλ 

ινγνηερληθώλ έξγσλ, πξάγκα πνπ απνηειεί ην επγελέζηεξν έξγν ηεο γξακκαηηθήο» (φ.π.: 

52). χκθσλα κε ηνπο Υαξαιακπφπνπιν & Υαηδεζαββίδε (1997) ην πέκπην κέξνο 

αληηζηνηρίδεηαη κε ην ηππηθφ κέξνο ηεο γξακκαηηθήο. Οθείινπκε, φκσο, λα 

επηζεκάλνπκε φηη ζην έξγν ηνπ Αηνλπζίνπ ηνπ Θξαθφο απνπζηάδεη ε ζπληαθηηθή 

πεξηγξαθή. Σελ απνπζία απηή ήξζε λα θαιχςεη ν Ώπνιιψληνο ν Αχζθνινο (2
νο

 αη. 

κ.Υ.) κε ην έξγν ηνπ «Πεξί πληάμεσο» (φ.π.). Βπνκέλσο, κέζα απφ ηηο ηζηνξηθέο 

αλαδξνκέο πνπ αθνξνχλ ηελ πνξεία ηελ νπνία αθνινχζεζε ε γξακκαηηθή, 

δηαπηζηψλνπκε φηη θάλνπκε ιφγν γηα κία ξπζκηζηηθνχ ηχπνπ θηινζνθία πνπ δηέπεη ηε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο. ην πιαίζην απηφ, ε γξακκαηηθή εμαθνινπζεί κέρξη θαη ζήκεξα 

λα ζπληζηά «ην απνηέιεζκα ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη ξύζκηζεο ηεο γξαπηήο κνξθήο ηεο 

γιώζζαο πνπ αλαγλσξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη επίζεκα» (φ.π.: 51). Κηλνχκελν ζηελ 
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ίδηα θηινζνθία ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δηδάζθεη απηή ηε γξακκαηηθή, γηα λα 

εμππεξεηήζεη ηνλ ζθνπφ εθκάζεζεο ηεο επίζεκεο κνξθήο γξαπηνχ ιφγνπ (βι. θεθ 

3.2.). Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα αλαπαξάγεηαη κία ιαλζαζκέλε νπηηθή αλαθνξηθά 

κε ηε γξακκαηηθή θαη ηε γιψζζα ελ γέλεη, ε νπνία ηηο ηαπηίδεη κε επίζεκεο εθδνρέο 

ηνπο. Βπί ηνπ πξαθηένπ, ζσζηφο ρξήζηεο ηεο γιψζζαο θαη ηεο γξακκαηηθήο 

ζεσξείηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ φπνηνο ππαθνχεη επιαβηθά 

ζηνπο θαλφλεο ηεο επίζεκεο γξαπηήο κνξθήο ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα (φ.π.)  

 

5.2. Οξίδνληαο ηε Γξακκαηηθή 

 

ηαλ κηιάκε γηα γξακκαηηθή, πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε φηη δελ θάλνπκε ιφγν γηα 

«έλαλ αξηζκό ηύπσλ πνπ ζηεξείηαη λνήκαηνο» αιιά γηα κία «αιιειεμάξηεζε ηε 

κνξθήο, ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο» (Υαηδεκαπξνπδή, 2007: 77). Με άιια 

ιφγηα, «ε Γξακκαηηθή θαιύπηεη ην θσλνινγηθό, ην κνξθνινγηθό θαη ην ζπληαθηηθό 

επίπεδν ηεο γιώζζαο» ζχκθσλα κε ηνλ ΐεξηζέηε (2003: 69). Σν ίδην δειψλεηαη 

ζαθψο θαη ζηα θαλνληζηηθά θείκελα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη κε ηνλ φξν 

Γξακκαηηθή πιένλ ελλννχκε φια ηα επίπεδα ηεο: «Φσλνινγία, Μνξθνινγία, Σύληαμε, 

Σεκαζηνινγία, Λεμηιόγην, Πξαγκαηνινγία θαζώο θαη Λεμηθά». «Η γξακκαηηθή 

επνκέλσο αληηκεησπίδεηαη θξηηηθά θαη ιεηηνπξγηθά: νη θαλόλεο θαη νη ηαμηλνκήζεηο 

αμηνινγνύληαη σο πξνο ηελ αθξίβεηα θαη επάξθεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή 

ρξήζε ηεο γιώζζαο, νη κνξθέο ζπλδπάδνληαη κε ιεηηνπξγίεο θαη νη γξακκαηηθέο επηινγέο 

αμηνινγνύληαη σο κεραληζκνί θαηαζθεπήο ύθνπο, θαη ην ύθνο κε ηε ζεηξά ηνπ σο κηα 

θαηεγνξία πνπ δελ είλαη θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά “αζώα”, αιιά ελδείθηεο 

θνηλσληθώλ ζρέζεσλ θαη θνξέαο θνηλσληθώλ, πνιηηηθώλ θαη ηδενινγηθώλ κελπκάησλ» 

(ΤΠΒΠΘ – Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην, 2011: 12-3).  

 

5.3. Μέζνδνη δηδαζθαιίαο ηεο Γξακκαηηθήο 

 

Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο δηαθξίλνληαη ζηελ γξακκαηηθφ-

κεηαθξαζηηθή/ γισζζνθεληξηθή  θαη θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε. Δ πξψηε εζηηάδεη 

ζηελ ελδειερή – κεραληζηηθή εμέηαζε γξακκαηηθήο – ζπληαθηηθνχ (ηχπνη, θαλφλεο, 

εμαηξέζεηο, θιίζε), απνκαθξπλφκελε απφ ην θείκελν (Υαηδεκαπξνπδή, 2007), ζε 
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αληίζεζε κε ηε δεχηεξε γηα ηελ νπνία ην θείκελν θαηέρεη πξσηαξρηθή ζέζε. 

Παξαζέηνληαο φιεο ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ην κάζεκα 

ησλ Ώξραίσλ Βιιεληθψλ, ν Σζάθνο (2004) θάλεη θαη απηφο ιφγν γηα ηελ 

γισζζνθεληξηθή πξνζέγγηζε. ηνπο θφιπνπο ηεο ζπλαληάκε ηελ παξάιιειε κειέηε 

αξραίαο – λέαο. Τπέξκαρνη απηήο ηεο ζέζεο ήηαλ ν ΜσξαΎηεο, ν Μαπξφπνπινο, ν 

ΐαξκάδεο. ην ίδην πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε πξφηαζε ΐνζθνχ – Παπαθσλζηαληίλνπ 

(1992) γηα αληηζηηθηηθή πξνζέγγηζε αξραίνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ θαη ηεο κεηάθξαζήο 

ηνπ. 

Ώθφκα θαη αλ πξνζαλαηνιηδφκαζηε ζε κία γισζζνθεληξηθή πξνζέγγηζε κε 

κνλάδα αλάιπζεο ηελ θξάζε, ην ελδηαθέξνλ ζχκθσλα κε ηνλ Σζάθν (2004) 

ζηξέθεηαη πιένλ ζηελ νιηζηηθή επεμεξγαζία ηνπ αξραηνειιεληθνχ θεηκέλνπ κε 

κνλάδα αλάιπζεο ην θείκελν. πγθεθξηκέλα, ε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ 

ζεσξνχληαη αλαγθαία ρσξίο λα λννχληαη, φκσο, σο αλεμάξηεην δηδαθηηθφ αληηθείκελν 

αιιά σο «κεζνιαβεηέο» ηεο επαθήο ηνπ καζεηή κε ην θείκελν. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη 

απνκαθξπλφκαζηε απφ κία αλαγλσξηζηηθνχ ηχπνπ πξνζέγγηζε
6
 θαη νδεγνχκαζηε ζε 

κία νιηζηηθή επαθή ε νπνία ζα επηηξέςεη ζηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνπο 

κεραληζκνχο ηεο γιψζζαο ελ γέλεη. Δ κειέηε γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνχ ππεξεηεί 

ηελ εξκελεία ησλ θεηκέλσλ ιέεη ν ΐαξκάδεο (2008) ή ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζή 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ ΐεξηζέηε (2003). Ώπηφ ζεκαίλεη φηη «αθόκα δειαδή θαη όηαλ 

κειεηνύκε ηα γισζζηθά ζηνηρεία απηόλνκα, ζπλεηδεηνπνηνύκε όηη έρνπλ δπλάκεη αμία, 

ηελ νπνία ελεξγνπνηνύλ εληαζζόκελα ζην γισζζηθό κεραληζκό, πνπ θη απηόο δελ είλαη 

κία απηνηειήο θαηαζθεπή, αιιά απνθηά λόεκα σο κήλπκα - απάληεζε ζε έλα 

εμσγισζζηθό εξέζηζκα» (Σζάθνο, 2004:  245).  

Τηνζεηψληαο κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ φηη ε 

θαηάθηεζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο αλαπηχζζεη ην γισζζηθφ θξηηήξην ησλ 

καζεηψλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ είλαη ε 

δηεξεχλεζε ηξφπσλ δηδαζθαιίαο ηνπ δνκνιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο. Ο Μπακπηληψηεο (βι. 1994β: 291-299), φληαο ππνζηεξηθηήο απηήο ηεο 

ζέζεο, ππήξμε ν εηζεγεηήο ηεο πξφηαζεο γηα επαλαθνξά ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ απφ 

πξσηφηππν ζην Γπκλάζην. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη καζεηέο κέζσ ηεο δηαρξνλίαο ηεο 

γιψζζαο νδεγνχληαη ζε ελζπλείδεηε ρξήζε ηεο λέαο ειιεληθήο. Βπνκέλσο, 

                                                           
6
  ην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα δηεπθξηλίζνπκε φηη κηιάκε γηα απνκλεκφλεπζε ηχπσλ, 

θαλφλσλ θαη φρη γηα αλαγλψξηζε ηνπο κέζα ζηα θείκελα.  
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εμεηάδνπκε ηελ γξακκαηηθή κέζα απφ κηθξφ ή καθξφ-θεκεληθέο δνκέο θαη φρη σο 

απηφλνκν πεδίν (Σζάθνο,  2004). Ο γισζζνιφγνο (1994α & 1994β) ζρνιηάδνληαο ην 

εγρεηξίδην πνπ ζπλέηαμε κε ηελ εξεπλεηηθή ηνπ νκάδα «Δ Βιιεληθή Γιψζζα κέζα 

απφ θείκελα αξραία, βπδαληηλά θαη ιφγηα» (1993-94) ππνζηεξίδεη φηη, αθνχ ε 

εθκάζεζε ηεο γξακκαηηθήο νπζηαζηηθά κεζνιαβεί ζηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ κε 

ηα θείκελα, δελ πξέπεη λα εμαληινχκαζηε ζε εμέηαζε ππνπεξηπηψζεσλ θαη 

ππνεμαηξέζεσλ, νη νπνίεο δελ πξνζθέξνπλ ηίπνηα ζηνπο καζεηέο. Ώληίζεηα, θαιφ ζα 

ήηαλ ε πξνζνρή λα εζηηάδεηαη ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηχπνπο, εκκέλνληαο ζε ζεκεία ηα 

νπνία δηαθέξνπλ απφ αληίζηνηρα ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο, πξνζαλαηνιηζκέλνη 

πξνο ηνλ ζπληαγκαηηθφ θαη παξαδεηγκαηηθφ άμνλα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

θαηαιαβαίλνπκε φηη καο ελδηαθέξεη ε γιψζζα «όπσο εκθαλίδεηαη ζην θείκελν ή ζε 

παξαδείγκαηα πξνηάζεσλ από θείκελα (“εθθσλήκαηα”)» (Μπακπηληψηεο 1994β: 340-

41).  

ηελ παξνχζα έξεπλα αληινχκε ζηνηρεία ηφζν απφ ηε γισζζνθεληξηθή φζν 

θαη απφ ηελ θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ζηνρεχνληαο ζε κία ζχδεπμε ησλ δχν, αθνχ 

ζα εμεηάζνπκε ηππνινγία, θαλφλεο, θιίζεηο εληαγκέλα ζε κηθξφ θαη καθξφ-θεηκεληθέο  

δνκέο (βι. Κεθ. 7.5. θαη Παξάξηεκα, 11.1).    

 

5.4. Γισζζνινγηθά Μνληέια Γξακκαηηθήο 

 

Δ γξακκαηηθφ – κεηαθξαζηηθή κέζνδνο δελ είλαη θαηλνχξγηα. Παξά ηα δηάθνξα 

νλφκαηα πνπ ηεο έρνπλ απνδνζεί, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιιά ρξφληα απφ 

θαζεγεηέο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο (Larsen – Freeman, 1986: 4). Δ Larsen – Freeman 

καο κεηαθέξεη ζε κία ηάμε ζηελ νπνία γίλεηαη ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ζην 

πιαίζην εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο σο μέλεο (φ.π.: 4). ε κία πξνζπάζεηα 

αμηνιφγεζεο ηεο κεζφδνπ κεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο (φ.π.: 13) αλαθέξεη φηη νη 

καζεηέο κεηαθξάδνπλ έλα απφζπαζκα απφ ηελ γιψζζα – ζηφρν ζηε δηθή ηνπο 

γιψζζα. Σν απφζπαζκα απηφ δίλεη ηελ επθαηξία εζηίαζεο ζε πνηθίιεο ζπληζηψζεο, 

φπσο ζην ιεμηιφγην θαη ηε γξακκαηηθή. Μπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ θάπνην 

ινγνηερληθφ έξγν ή λα απνηειεί δεκηνχξγεκα ηνπ θαζεγεηή, ψζηε λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ νη ππφ εμέηαζε γξακκαηηθνί θαλφλεο θαη ην ιεμηιφγην.  

Δ ζπζηεκηθή – ιεηηνπξγηθή γξακκαηηθή εξείδεηαη ζε έλλνηεο φπσο είλαη ε 

ζεκαζία (θαη φρη ε δνκή), ην ζχζηεκα (ην νπνίν ηελ «βάθηηζε» ζπζηεκηθή) θαη ε 
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επηινγή, ηδσκέλεο κέζα απφ ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πξίζκα (Λχθνπ, 2000). Βθηφο 

απηψλ, είλαη νξγαλσκέλε γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο γξακκαηηθνπνίεζεο 

(grammaticalization), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην λφεκα αλαιχεηαη ζπληαθηηθψο ζε 

δίθηπα ζπγγεληθψλ/αιιειέλδεησλ αληηζέζεσλ (Halliday, 2004: 47), κε νξγαλσηηθή 

ηεο κνλάδα ην θείκελν θαη φρη ηελ πξφηαζε (Λχθνπ, 2000). πσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη ε Λχθνπ (2000: 61), ν Halliday «πηζηεύεη όηη ε αλζξώπηλε εκπεηξία 

κεηαηξέπεηαη ζε λόεκα κέζσ ησλ γξακκαηηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο γιώζζαο, δειαδή ησλ 

ιέμεσλ θαη ησλ δνκώλ κέζσ ησλ νπνίσλ απηά πξαγκαηώλνληαη». Σα παξαπάλσ 

ζπληείλνπλ ζην φηη ε ΛΓ πξνσζεί ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ, αθνχ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο φρη κφλν λα θαηαλνήζνπλ ην δνκνιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

ηεο γιψζζαο αιιά θαη λα ζηαζνχλ θξηηηθά απέλαληη ζηα λνήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ 

θαηαζθεπάδεηαη ν θνηλσληθφο θφζκνο.    

ην κνληέιν ηεο Ανκνιεηηνπξγηθήο – Βπηθνηλσληαθήο Γξακκαηηθήο ησλ 

Κιαίξε – Μπακπηληψηε (2004), κνλάδα εμέηαζεο ησλ κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ 

ζπληζηά ε θξάζε. Βδψ, ε κηθξνδνκή καο ελδηαθέξεη φρη κφλν απφ κνξθνινγηθή αιιά 

θαη απφ επηθνηλσληαθή άπνςε, νχησο ψζηε ην ζηάδην απηφ λα απνηειέζεη εθαιηήξην 

γηα ηε κειέηε ησλ καθξνθεηκεληθψλ δνκψλ ζηε ζπλέρεηα.  

Δ θηινζνθία δεκηνπξγίαο ηεο δηθήο καο «γξακκαηηθήο» (βι Κεθ. 5.6.) θιίλεη 

πξνο  ην ηειεπηαίν κνληέιν, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ αληιεί ζηνηρεία απφ ηηο 

άιιεο δχν πξνζεγγίζεηο.  

 

5.5. Βθκάζεζε ηεο Γξακκαηηθήο: Ώλαγθαία ή Ώλαγθαζηηθή;  

 

Οη δχν πφινη ηεο γιψζζαο σο θαηλνκέλνπ είλαη ε δνκή θαη ε ρξήζε ηεο, πφινη 

αιιεινεμαξηψκελνη, νη νπνίνη θαηαθηψληαη παξάιιεια απφ ηνπο νκηιεηέο. Δ 

ακνηβαία εμάξηεζε γισζζηθήο θαη επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ηνλίζηεθε θαη απφ ηνλ 

Saussure, ν νπνίνο είδε ηε γιψζζα σο ζχζηεκα. Ώλ ιάβνπκε σο δεδνκέλν φηη ην 

ζχζηεκα απηφ επηκεξίδεηαη ζε ηέζζεξα επίπεδα, θσλνινγηθφ, κνξθνινγηθφ, 

ζπληαθηηθφ, ζεκαζηνινγηθφ, ε γισζζηθή ηθαλφηεηα εξείδεηαη ζηε γλψζε αθελφο 

απηψλ ησλ επηπέδσλ θαη αθεηέξνπ ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε ζπληαγκαηηθφ 

θαη παξαδεηγκαηηθφ άμνλα. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ε επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα 

θαηαθηάηαη, φηαλ νη νκηιεηέο είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφδνπλ ηνλ ιφγν ηνπο ζε 

δηάθνξεο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο. Δ θαηάθηεζε, ινηπφλ, ησλ δχν απηψλ πιεπξψλ 
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ηεο γιψζζαο ραξαθηεξίδνπλ έλαλ επαξθή νκηιεηή (Υαξαιακπφπνπινο & 

Υαηδεζαββίδεο, 1997). Μηιψληαο κε γισζζνινγηθνχο φξνπο, γηα ηνλ Saussure θαη 

ηνλ Chomsky ε «γιψζζα» θαη ε «γισζζηθή ηθαλόηεηα» αληίζηνηρα ζρεηίδνληαη κε ηε 

«δηαηζζεηηθή γλώζε ηεο δνκήο ηνπ γισζζηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δηαζέηνπλ νη νκηιεηέο» 

(φ.π.: 52). Δ δηαηζζεηηθή γλψζε ηεο γισζζηθήο δνκήο ζπληζηά ηελ εζσηεξηθεπκέλε 

γξακκαηηθή, ελψ ε ελδειερήο πεξηγξαθή απηήο απνηειεί ηε γξακκαηηθή πεξηγξαθή 

ηεο γιψζζαο. Βλψ ε θαηάθηεζε ηεο δηαηζζεηηθήο γλψζεο ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο 

είλαη κία δηαδηθαζία ε νπνία γίλεηαη αβίαζηα γηα ηνπο θπζηθνχο νκηιεηέο κηαο 

γιψζζαο, έξεπλεο ζε ελήιηθνπο απφθνηηνπο ηνπ Αεκνηηθνχ θαη ζε λενεηζαρζέληεο 

θνηηεηέο απνδεηθλχνπλ φηη ε γξακκαηηθή πεξηγξαθή κάιινλ δπζρεξαίλεη ηνπο 

καζεηέο ζχκθσλα κε ηνπο Besse & Porquier (1984: 17-18, φπ. αλαθ. ζην 

Υαξαιακπφπνπινο & Υαηδεζαββίδεο, 1997: 54).  

Βπνκέλσο, ε κεηάβαζε απφ ηε δηαηζζεηηθή ζηελ ελζπλείδεηε ρξήζε ηνπ 

δνκηθνχ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο ζα νδεγήζεη ηνπο νκηιεηέο ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ηεο γιψζζαο. Σν γισζζηθφ ζχζηεκα νξίδεηαη απφ ηελ γξακκαηηθή ηνπ, 

ηζρπξίδνληαη νη Υαξαιακπφπνπινο θαη Υαηδεζαββίδεο (1997), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

φηη ε θαηάθηεζε ηνπ απαηηεί ηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, γηα 

ηελ αλεπαξθή ρξήζε ηεο γιψζζαο επηξξίπηνληαη επζχλεο ζηελ ειιηπή 

γξακκαηηθνζπληαθηηθή ππνδνκή ησλ καζεηψλ. Έηζη, νη καζεηέο εκπινπηίδνληαο ην 

γισζζηθφ ηνπο απνζεηήξην κε ελαιιαθηηθέο γισζζηθέο επηινγέο πνπ αθνξνχλ ην 

παξαδεηγκαηηθφ θαη ζπληαγκαηηθφ επίπεδν νδεγνχληαη ζε ζπλεηδεηφηεηα απέλαληη 

ζηε γιψζζα ηνπο. Οη δχν ιεηηνπξγίεο ηεο γξακκαηηθήο ζχκθσλα κε ηνλ Halliday 

(2000) είλαη ε εκπεηξηθή θαη ε δηαπξνζσπηθή. Ώο αλαινγηζηνχκε, επνκέλσο, ηη 

καζεηέο ζέινπκε. Μαζεηέο νη νπνίνη ζα γίλνπλ επαξθείο ρξήζηεο ηεο κεηξηθήο ηνπο 

γιψζζαο ή καζεηέο νη νπνίνη ζα αξθεζηνχλ ζηε δηαηζζεηηθή ηεο ρξήζε; Μέζσ ηεο 

εθκάζεζεο ηεο γξακκαηηθνζπληαθηηθήο δνκήο ηεο γιψζζαο θαιχπηνπκε ηνλ έλα απφ 

ηνπο πξναλαθεξζέληεο πφινπο. Οη Υαξαιακπφπνπινο & Υαηδεζαββίδεο (1997) ζην 

πιαίζην ηνπ πεηξακαηηθνχ πξνγξάκκαηνο
7
 πνπ ζρεδίαζαλ κε ηε ζπκβνιή κίαο νκάδαο 

εθπαηδεπηηθψλ είραλ σο ζηφρν λα εκπιέμνπλ ηε ινγνηερλία κε ηνλ γξαπηφ θαη 

πξνθνξηθφ ιφγν ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο. Σν εγρείξεκα 

απηφ βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη γιψζζα θαη ινγνηερλία ζπληζηνχλ εληαίν δηδαθηηθφ 

                                                           
7  Σν πξφγξακκα «Αηδαζθαιία ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο» εθαξκφζηεθε πηινηηθά 

ην ζρνιηθφ έηνο 1991-1992 ζε 8 Αεκνηηθά ρνιεία.  
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αληηθείκελν -ζέζε πνπ φπσο βιέπνπκε επαλήιζε ζηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα- (βι. ζπλεμέηαζε Νενειιεληθήο Γιψζζαο θαη Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ηνπ Γπκλαζίνπ) θη φηη ν ινγνηερληθφο ιφγνο 

κπνξεί λα ζπλεμεηαζζεί κε ηα ππφινηπα είδε ιφγνπ, ρσξίο λα πξνβνχκε ζε 

αμηνινγηθέο θξίζεηο πεξί αλσηεξφηεηαο ηνπ πξψηνπ έλαληη ησλ άιισλ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, νη καζεηέο ζα εμνηθεησζνχλ κε ηελ αλάγλσζε θαη ηελ παξαγσγή 

«ινγνηερληθνχ» ιφγνπ. Δ επηδίσμε απηή, βέβαηα, έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε δηάθξηζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ ζε καζήκαηα πνπ εζηηάδνπλ ζηε δνκή ηεο γιψζζαο θαη ζε καζήκαηα 

πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηελ παξαγσγή ιφγνπ, εληάζζνληαο θαη ηε ινγνηερλία 

ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία ηελ παξνχζα έξεπλα, ππνθηλνχκελνη απφ ηε ζέζε φηη 

αθελφο, ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ηε ινγνηερλία «ώζηε λα 

θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ θαη λα δηδάμεη κε απηόλ ηνλ ηξόπν γιώζζα» 

(Υνληνιίδνπ, 1997: 116) θαη φηη αθεηέξνπ, απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο γιψζζαο είλαη 

ε γξακκαηηθνζπληαθηηθή ηεο δνκή, ζα εκπιέμνπκε ηε ινγνηερλία ζηελ εθκάζεζε 

γξακκαηηθήο θαη φρη ζηελ παξαγσγή ιφγνπ. πγθεθξηκέλα, επηρεηξνχκε ζε έλα πξψην 

ζηάδην λα θέξνπκε ηνπο καζεηέο καο ζε επαθή κε πνηήκαηα -επηιεγκέλα απφ εκάο- ηα 

νπνία πεξηέρνπλ ηα γξακκαηηθά - ζπληαθηηθά θαηλφκελα, ηα νπνία ζα κειεηήζνπλ 

ζηε ζπλέρεηα ζηελ παξαιιειία αξραίαο - λέαο ειιεληθήο. Με ην εγρείξεκα απηφ, ηα 

πνηήκαηα κεηαηξέπνληαη ζε «εξγαιείν ηρλειάηεζεο» ηνπ δνκνιεηηνπξγηθνχ 

γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο.    

 

5.6. Φηινζνθία Παξαγσγήο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ 

 

ην πιαίζην απηνχ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ γελλήζεθε ε ηδέα γηα ηελ παξαγσγή ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επηθνπξηθά ηφζν γηα ηνλ 

δηδάζθνληα φζν θαη γηα ηνλ καζεηή. Πξσηίζησο, αλ πξνζπαζήζνπκε λα νξίζνπκε ην 

«εθπαηδεπηηθφ πιηθφ» ζα δνχκε φηη ελλννχκε «νπνηνδήπνηε κέζν δηεπθνιύλεη ηε 

κάζεζε θαη βνεζά ηνλ εθπαηδεπηηθό λα δηακνξθώζεη έλα δεκηνπξγηθό καζεζηαθό 

πεξηβάιινλ» (ΦινγαΎηε, 2003: 108, φπ. αλαθ. ζην Καηζαξνχ & Αεδνχιε, 2008). 

Σεθκαίξεηαη, ινηπφλ, φηη θάλνπκε ιφγν ηφζν γηα ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

δηδάζθσλ φζν θαη γηα ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν καζεηήο , κε βαζηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά ηελ αλνηρηφηεηα θαη ηελ εχθνιε δηαρείξηζε ηνπ ̇ κε άιια ιφγηα , γηα 
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έλα πιηθφ πνπ παξνπζηάδεηαη πνιχ ιηγφηεξν αλειαζηηθφ ζε ζρέζε κε ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην (Καηζαξνχ & Αεδνχιε, 2008).  

Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην νπνίν ζα παξνπζηάζνπκε ζηελ πξφηαζή καο ζέηεη 

ζην θέληξν ηνπ ηνλ καζεηή θαη ηηο αλάγθεο ηνπ κε ηελ ειπίδα λα πεξηνξίζεη ηνλ 

θνξκαιηζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ απφ πξσηφηππν θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο γξακκαηηθήο, επειπηζηψληαο λα απνηειέζεη έλα εξγαιείν ρξεζηηθφ 

θαη ειθπζηηθφ γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάλνπκε ιφγν γηα 

κία αληηζηηθηηθή γξακκαηηθή ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη θάπνηα απφ ηα γξακκαηηθά – 

ζπληαθηηθά θαηλφκελα
8
 ηα νπνία δηδάζθνληαη ζήκεξα ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ 

Γπκλαζίνπ θαη ζηελ Ώ΄ Λπθείνπ. Σν ζθεπηηθφ δεκηνπξγίαο ηνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο 

ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο θαη ηεο ελνπνίεζεο ηεο γλψζεο, αθνχ πξνζπαζεί λα  

ζπγθεξάζεη ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηεο ινγνηερλίαο, ηεο λέαο ειιεληθήο θαη ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο. Ώλαιπηηθφηεξα, ε παξνπζίαζε ηνπ εθάζηνηε 

γξακκαηηθνχ – ζπληαθηηθνχ θαηλνκέλνπ επηκεξίδεηαη ζε 3 ζηάδηα, ηα νπνία 

αληηζηνηρνχλ ζηα ζηάδηα δηδαζθαιίαο. ην πξψην ζηάδην, απηφ ηεο αθφξκεζεο, νη 

καζεηέο εηζάγνληαη ζην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν κέζσ ηεο «πνηεηηθήο γξακκαηηθήο», 

δειαδή κέζσ πνηεκάησλ ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ ην γξακκαηηθφ ή ζπληαθηηθφ 

θαηλφκελν ην νπνίν ζα κειεηεζεί ζηε ζπλέρεηα. Ώθνινπζεί ε θάζε ηεο παξνπζίαζεο 

ηνπ θαηλνκέλνπ θαηά ηελ νπνία επηιέγεηαη ε παξάιιειε κειέηε ηνπ ζηε λέα θαη ζηελ 

αξραία ειιεληθή, κε θαηαιεθηηθφ ζηάδην ηηο αζθήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληζρπηηθά 

γηα ηελ εκπέδσζή ηνπ. 

Βπηδηψθνπκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα απαγθηζηξσζνχκε απφ ηε κνλνθξαηνξία 

ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, αθνχ ζηελ Βιιάδα ν φξνο «εθπαηδεπηηθφ πιηθφ» ηείλεη λα 

ηαπηηζηεί κε ηνλ φξν «ζρνιηθφ εγρεηξίδην» (Υαηδεζαββίδεο, 2000). «Έρεη 

δηακνξθσζεί από ηε καθξόρξνλε ρξήζε κία αληίιεςε, ε νπνία ζεσξεί σο δηδαθηηθό 

πιηθό ην “θαινγξακκέλν δηδαθηηθό εγρεηξίδην”, ην νπνίν ζα ππνζηεξίδεη, αλ δελ 

πεξηνξίδεη, ην δηδαζθόκελν κάζεκα» ιέεη επ΄ απηνχ ν Υαηδεζαββίδεο (φ.π.: 35). 

Καζίζηαηαη, επνκέλσο, ζαθέο φηη ε ειιεληθή εθπαίδεπζε έρεη σο ππξήλα ηεο ην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην ην νπνίν νξίδεη ζπληζηψζεο φπσο ηε γλψζε κέρξη ηελ θνηλσληθή 

ζέζε ελφο αηφκνπ (φ.π.). Με ηε δεκηνπξγία ηνπ παξφληνο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

επηρεηξνχκε, επνκέλσο, λα ζέζνπκε ζε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπο φξνπο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα πάςνπκε λα είκαζηε αγθπισκέλνη ζε ηερληθέο θαη 

                                                           
8
  Μειινληηθή καο θηινδνμία ζπληζηά ε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ εγρεηξηδίνπ. 
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κεζφδνπο νη νπνίεο δελ πξνσζνχλ ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ ελεξγφ κάζεζε ησλ 

παηδηψλ. Πξνο επίξξσζε ησλ παξαπάλσ, παξνπζηάδνπκε ζηε ζπλέρεηα ζε 

ζρεδηαγξακκαηηθή κνξθή ην θαηλφκελνπ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, έηζη φπσο 

ζρεδηάζηεθε θαη δηδάρηεθε. 

Σν εθπαηδεπηηθφ καο πιηθφ δεκηνπξγήζεθε πξνζβιέπνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο θαη 

θαη΄ επέθηαζε ηελ ελζπλείδεηε ρξήζε εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ηεο λέαο ειιεληθήο 

(βι. Κεθ. 5.3., ζέζε Μπακπηληψηε, 1994β: 291-299). Ώπψηεξν ζηφρν ζπληζηά ε 

γισζζηθή επάξθεηα, ηελ νπνία νξίδνπλ νη δχν ζπληζηψζεο ηεο, ε γισζζηθή θαη ε 

επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα. Δ πξψηε αθνξά ηε ζπλεηδεηή γλψζε ηνπ 

δνκνιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο γιψζζαο (θσλνινγία, κνξθνινγία, ζχληαμε), ε 

θαηάθηεζε ηεο νπνίαο ζα νδεγήζεη ζηε δεχηεξε, ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα. Γηα 

απηφλ ηνλ ιφγν, καο ελδηαθέξνπλ φιεο νη εθθάλζεηο ηνπ ζεκεησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(απιέο, εμεδεηεκέλεο). Αελ πξέπεη λα μερλάκε άιισζηε φηη ε γισζζηθή επάξθεηα 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ γξακκαηηζκφ. Ο ηειεπηαίνο νξίδεηαη σο «ε ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ 

λα επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα θαη θαηαζηάζεηο 

επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηώληαο θείκελα γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ, όπσο θαη κε 

γισζζηθά θείκελα, όπσο νη εηθόλεο, νη ράξηεο, ηα δηαγξάκκαηα» (Ααλαζζήο – 

Ώθεληάθεο, Μηράιεο, Μπισλάο, παλφο & Φνπληνπνχινπ, 2009: 47). Ώλ ιάβνπκε, 

ηέινο, ππ’ φςηλ ηελ άπνςε ηνπ Αξνπθφπνπινπ (2002) φηη ν γξακκαηηζκφο 

δηρνηνκείηαη ζε ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ, ηφηε ε γισζζηθή ηθαλφηεηα αληηζηνηρίδεηαη 

κε ηνλ ζρνιηθφ, ελψ ε επηθνηλσληαθή κε ηνλ θνηλσληθφ. Σν γισζζηθφ κάζεκα κπνξεί 

λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ, κέζσ ηεο εζηίαζεο «ζηε ζπζηεκαηηθή 

θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο θαη κεηαγισζζηθήο ελεκεξόηεηαο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο 

γιώζζαο γηα ηε δόκεζε πνηθίισλ λνεκάησλ, ηδενινγηώλ, ηαπηνηήησλ θαη πνηθίισλ 

κνξθώλ γξακκαηηζκνύ» (Κνπγηνπκηδήο, 2016: 66).    
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Αθόξκεζε Γηδαζθαιίαο 

   

Δλδεηθηηθή Άζθεζε 

 

[Δίμαζηε κάηι... ] Κ. Γ. 

Καπςωηάκηρ 

 

Βίκαζηε θάηη 

μεραξβαισκέλεο 

θηζάξεο. Ο άλεκνο, φηαλ 

πεξλάεη, 

ζηίρνπο, ήρνπο 

παξάθσλνπο μππλάεη 

ζηηο ρνξδέο πνπ 

θξέκνληαη ζαλ θαδέλεο. 

 

Βίκαζηε θάηη απίζηεπηεο 

αληέλεο. 

Τςψλνληαη ζα δάρηπια 

ζηα ράε, 

ζηελ θνξπθή ηνπο η’ 

άπεηξν αληεράεη, 

κα γξήγνξα ζα πέζνπλε 

ζπαζκέλεο. 

 

Βίκαζηε θάηη δηάρπηεο 

αηζζήζεηο, 

ρσξίο ειπίδα λα 

ζπγθεληξσζνχκε. 

ηα λεχξα καο 

κπεξδεχεηαη φιε ε θχζηο. 

 

ην ζψκα, ζηελ 

ελζχκεζε πνλνχκε. 

Μαο δηψρλνπλε ηα 

πξάγκαηα, θη ε πνίεζηο 

είλαη ην θαηαθχγην πνπ 

θζνλνχκε. 

 

 

 

Νέα Δλληνική  

 

 

Σα φξε θαίλνληαη 

ςειά.                                      
 

 

Δ ρψξα είλαη εχθνξε.                                           
 
 

 

Ο Μηιηηάδεο πέζαλε 

γέξνληαο ζηε θπιαθή.    
 

 

Σα Κχζεξα είλαη λεζί.                                           

 

 

Οη πφξηεο είλαη απφ 

ραιθφ.     

                              

 

Ο ερζξφο δχζθνια 

γίλεηαη θίινο.    

 

 

Ο Ξελνθψλ εθιέγεηαη  

ζηξαηεγφο.                       
 
 

Σν λα κηιάο 

πεξηεθηηθά είλαη 

θηινζνθία.           

 

Απσαία Δλληνική  
 
 

Σά ὅξε θαίλνληαη 

ὑςειά. 
 

 

Ἡ ρψξα ἐζηίλ 

εὔθνξνο. 
 

 

Μηιηηάδεο γέξσλ 

ἐλ ηῷ δεζκσηεξίῳ 

ἀπέζαλε. 
 

Σὰ δὲ Κχζεξα 

λῆζφο ἐζηηλ. 
 

 

Ώἱ ζχξαη εἰζίλ 

ραιθνῦ. 

 

 

Ὁ ἐρζξφο ραιεπῶο 

γίγλεηαη θίινο. 
 
 

Ξελνθῶλ αἱξεῖηαη 

ζηξαηεγφο. 

 

 

Σφ ιαθσλίδεηλ ἐζηί 

θηινζνθεῖλ.  
 

 

ην παξαθάησ αξραηνειιεληθφ θείκελν 

λα εληνπίζεηε αλά δεχγε ηα 

θαηεγνξνχκελα, ηα ξήκαηα απφ ηα 

νπνία εμαξηψληαη, ηε ιέμε ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη (ππνθείκελν/αληηθείκελν) 

θαζψο θαη ηε κνξθή ηνπο. 

 

Ὅηε Κῦξνο ἔηη παῖο ἦλ, ἐπαηδεύεην θαὶ 

ζὺλ ηῷ ἀδειθῷ θαὶ ζὺλ ηνῖο ἄιινηο 

παηζί, θαί πάλησλ πάληα θξάηηζηνο 

ἐλνκίδεην. Κῦξνο αἰδεκνλέζηαηνο κὲλ 

ηῶλ ἡιηθησηῶλ ἦλ [...], ἔπεηηα δὲ 

ἄξηζηνο ἔθηππνο ἐγέλεην· ἔθξηλνλ δ’ 

αὐηὸλ θηινκαζέζηαηνλ θαὶ 

κειεηεξόηαηνλ.  

 

ηαλ ν Κχξνο ήηαλ αθφκε παηδί, 

εθπαηδεπφηαλ κε ηνλ αδειθφ ηνπ θαη κε 

ηα άιια παηδηά, θαη ζεσξνχληαλ απφ 

φινπο θαη γηα φια ηθαλφηαηνο. Ο Κχξνο 

ήηαλ ν ληξνπαιφηεξνο φισλ ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπ [...], έπεηηα δε έγηλε 

άξηζηνο θαβαιάξεο αιφγσλ · θαη φινη 

ηνλ ζεσξνχζαλ θηινκαζέζηαην θαη 

κειεηεξφηαην.  

Ξελνθῶλ, Κχξνπ Ἀλάβαζηο 1.9.2-5 

(δηαζθεπαζκέλν) 

 

Αληηζηηθηηθή παξνπζίαζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 
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Β΄ ΜΔΡΟ:  ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ 
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6. θεπηηθό ηεο Έξεπλαο 

 

6.1. Πψο γελλήζεθε ε ηδέα γηα ηε ζπγθεθξηκέλα έξεπλα; 

 

χκθσλα κε ηνλ Εσζεθίδε (2008), νη παξάγνληεο νη νπνίνη ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ 

θαηά ηελ επηινγή ηνπ πξνο έξεπλα επηζηεκνληθνχ πεδίνπ είλαη ε εκπεηξία αιιά θαη ηα 

εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ εξεπλεηή, ε επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο. Δ ηδέα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πνπ αθνξά ζηελ 

εμέηαζε γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ πιαηζησκέλσλ γχξσ απφ ηξία 

επηζηεκνληθά πεδία, απηά ηεο ινγνηερλίαο, ηεο λέαο θαη ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

γιψζζαο γελλήζεθε ηφζν απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο φζν θαη απφ ην 

πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ηεο γξάθνπζαο γηα ηε δηδαθηηθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

γιψζζαο, φπσο δηακνξθψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη 

κεηαπηπρηαθψλ ηεο ζπνπδψλ. Σν κάζεκα ηεο δηδαθηηθήο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζε 

πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαζψο θαη ε πξαθηηθή άζθεζε ζηελ νπνία 

ζπκκεηείρε ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηάζεθαλ αξθεηά γηα λα 

απνηειέζνπλ ηελ αθνξκή γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.  

Σαπηφρξνλα, ε δηδαθηηθή εκπεηξία ηεο εξεπλήηξηαο ηελ έθεξε αληηκέησπε κε 

ηηο αηέξκνλεο ζπδεηήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα επί ζεηξά εηψλ γηα ηε ζθνπνζεζία ηνπ 

καζήκαηνο, ηε ζέζε ηνπ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε 

ζρνιηθή θαη θαη’ επέθηαζε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σελ αλάγθε ελαζρφιεζεο κε 

ην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηηθφ αληηθείκελν ελίζρπζαλ νη αιιαγέο ζην Γπκλάζην πνπ 

ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017, αιιαγέο νη νπνίεο ζην 

πιαίζην εμνξζνινγηζκνχ ηεο δηδαθηέαο χιεο θηλνχληαη ζηελ ίδηα θηινζνθία 

δηδαζθαιίαο κε ηελ παξνχζα έξεπλα, δειαδή ζηε ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο 

ειιεληθήο. Πηζηεχνληαο φηη ε αξραία ειιεληθή θαη ε λέα ειιεληθή απνηεινχλ φςεηο 

ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο φρη γηα ηδενινγηθνχο ή αμηαθνχο ιφγνπο αιιά γηαηί ε ηειεπηαία 

ζπληζηά ηε θπζηθή ζπλέρεηα ηεο πξψηεο, ζεσξνχκε φηη ε αληηζηηθηηθή κειέηε ησλ 

γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ ζηα αξραία θαη ηα λέα ειιεληθά -φηαλ 

κάιηζηα απηή ζπλδπάδεηαη κε ηελ «πνηεηηθή γξακκαηηθή»- είλαη δηηηψο σθέιηκε: ε 

θαηαλφεζε ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ ζηα αξραία ειιεληθά ζα έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ ελζπλείδεηε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο καζεηέο θαη ζηα λέα ειιεληθά. 
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6.2. θνπνζεζία ηεο έξεπλαο – Βξεπλεηηθά Βξσηήκαηα 

 

Τπνθηλνχκελνη απφ ηνλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφ θαη ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν φηη 

ε εμέηαζε γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ ζην Γπκλάζην είλαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο κία δηαδηθαζία ε νπνία ζηεξείηαη ελδηαθέξνληνο εθ κέξνπο ησλ 

καζεηψλ, ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη δηηηφο: επηδηψθεηαη ηα γξακκαηηθά-ζπληαθηηθά 

θαηλφκελα, ηδσκέλα κέζα απφ ηελ πνίεζε, λα εμεηαζηνχλ ζηελ λέα ειιεληθή θαη 

θαηφπηλ ζηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα, ε νπνία απνηειεί ηελ επξχηεξε ζεκαηηθή 

πεξηνρή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηεξεπλεζεί αθελφο, αλ ε 

ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο γιψζζαο ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

γξακκαηηθψλ-ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ αξραία ειιεληθή θαη αθεηέξνπ, αλ ε 

ινγνηερλία κέζσ ηεο «πνηεηηθήο γξακκαηηθήο» ηεο κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη θαη 

ζπλάκα λα ελεξγνπνηήζεη ηηο αληαπνθξίζεηο ησλ καζεηψλ. 

 Δ ρξήζε ηνπ φξνπ «θαηαλφεζε» καο επηηξέπεη λα πξνβνχκε ζε εξκελεία ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, πάλσ ζηα νπνία βαζίζηεθε ε παξνχζα έξεπλα. πγθεθξηκέλα, 

κε ηνλ φξν «θαηαλφεζε» ελλννχκε ηελ αληαπφθξηζε (ησλ καζεηψλ) θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηνπ εθάζηνηε γξακκαηηθνζπληαθηηθνχ θαηλνκέλνπ βάζεη ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηινγήο, ηελ εξκελεία ηεο επηινγήο ζχλδεζεο αξραίαο θαη λέαο 

ειιεληθήο γιψζζαο, ηελ θαηά δήισζε θαηαλφεζε ηνπ δηδαρζέληνο θαηλνκέλνπ θαη 

ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ πξάμε. Σελ απάληεζε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ζα δψζεη ε 

παξαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηε ζρνιηθή ηάμε.  

 

6.3. Ώλαζθφπεζε ΐηβιηνγξαθίαο – Έξεπλαο 

 

Δ παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζηα γξακκαηηθνζπληαθηηθά θαηλφκελα ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο, ζε κία πξνζπάζεηα δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπο κέζα απφ ηελ 

«πνηεηηθή γξακκαηηθή» θαη ηε ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο. Ώλαηξέρνληαο 

ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη επηζθνπψληαο έξεπλεο πνπ εκπίπηνπλ ζην δηθφ καο 

πεδίν κειέηεο δηαπηζηψζακε φηη, φζνλ αθνξά ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δελ 

ππάξρεη θακία έξεπλα ε νπνία εζηηάδεη ζηελ «πνηεηηθή γξακκαηηθή», πξνζπαζψληαο 
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λα απνηηκήζεη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αληαπνθξίζεσλ ησλ καζεηψλ, 

ζπλδένληαο ηε κάιηζηα κε ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ απφ πξσηφηππν
9
.  

Ώπφ ηελ άιιε, ε ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο γιψζζαο θαίλεηαη λα έρεη 

απαζρνιήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο 

ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη πξνζαλαηνιίδνληαη ζε κία πξνζπάζεηα 

βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ είηε απφ κεηάθξαζε είηε απφ 

πξσηφηππν. Αηαθσηηζηηθή επί ηνπ ζέκαηνο θαίλεηαη λα είλαη ε παλειιήληα έξεπλα 

πνπ δηεμήγαγε ην Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην κε επηθεθαιήο ηνπο Γθιαβά θαη 

Καξαγεσξγίνπ
10

 ηε ζρνιηθή ρξνληά 2005-2006 γηα ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηεο 

Ώξραίαο Βιιεληθήο Γιψζζαο ζην Γπκλάζην, κε αθνξκή ηε ζπγγξαθή λέσλ βηβιίσλ 

θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα ζρνιεία ην 2006-2007. πγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεηαη ε 

«ακθίδξνκε σθειηκόηεηα ζηε ζρέζε ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ηεο Αξραίαο κε ηε Νέα 

Διιεληθή» (Γθιαβάο & Καξαγεσξγίνπ, 2007:  9), φπσο πξνέθπςε απφ ηηο απαληήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε εξψηεζε ζρεηηθή κε ηε Γξακκαηηθή θαη ην πληαθηηθφ. ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο, κεηαμχ άιισλ, δελ παξαιείπνπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηελ «θαιύηεξε 

δπλαηή δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο ζρέζεο ηεο Α.Δ. κε ηε Ν.Δ. γιώζζα» (φ.π.:  10), ελψ 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκβνιή ηεο Ώ.Β. ζηελ νξζφηεξε ρξήζε ηεο Ν.Β. Ώμηνπαξαηήξεηε 

είλαη, επίζεο, ε κεκνλσκέλε πξνζπάζεηα ηεο Πξαγθαζηή
11

, ε νπνία ζηε δηπισκαηηθή 

εξγαζία πνπ εθπφλεζε ζην Β.Ώ.Π. εξεχλεζε ηελ θαηάθηεζε γισζζηθήο επίγλσζεο 

κέζα απφ ηε δηδαζθαιία λέσλ θαη αξραίσλ. Μηα απφ ηηο ζπληζηψζεο ηεο έξεπλάο ηεο 

αθνξνχζε «ηελ απνηίκεζε ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζε κηα παξάιιειε 

δηδαζθαιία ηεο αξραίαο θαη ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο, πνπ ζα ζηνρεύεη ζηελ 

γισζζηθή επίγλσζε» (Πξαγθαζηή, 2015: 215). Έλαλ πεξηζζφηεξν ρξεζηηθφ 

ραξαθηήξα θαίλεηαη λα έρεη ην εγρείξεκα ησλ Γηαγθνπνχινπ θαη Παπαραηδνπνχινπ, 

νη νπνίεο εμέδσζαλ ην 2012 έλα παξάιιειν ζπληαθηηθφ αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο 

κέζα απφ αζθήζεηο (εθδ. Γήηε). Κηλνχκελε ζηελ ίδηα θηινζνθία, ε Μηραειίδνπ κε ηε 

ζεηξά ηεο ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο ηεο εξγαζίαο ζην Π.Μ.. «ΘΒ.Π.Ώ.Β.Β.» 

ηνπ ηκήκαηνο Φ.Π.Φ. ην 2015, έθαλε κία πξφηαζε αληηπαξαβνιηθήο γξακκαηηθήο, 

δίλνληαο ην παξάδεηγκα ηεο ππνηαθηηθήο έγθιηζεο ησλ βαξχηνλσλ ξεκάησλ α΄ 

ζπδπγίαο ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο. 

                                                           
9
  Γηα κειέηεο ζρεηηθέο κε ηελ πνηεηηθή γξακκαηηθή βι. Κεθ. 4.3.  

10http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos12/glavas.pdf 

11 https://picgl3.files.wordpress.com/2015/11/proceedings-picgl3.pdf 

http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos12/glavas.pdf
https://picgl3.files.wordpress.com/2015/11/proceedings-picgl3.pdf
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Παξά ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνζεγγίζεηο ηεο παξαιιειίαο αξραίσλ θαη λέσλ 

ειιεληθψλ, παξαηεξείηαη φηη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία δελ εθπνλήζεθε θακία έξεπλα 

κε ζηφρν λα εμεηάζεη ηελ αληηζηνηρία απηή ππφ ην πξίζκα ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ ζηα αξραία ειιεληθά 

θαη θαη΄ επέθηαζε ζηα λέα, εξψηεκα πνπ απαζρνιεί ηελ παξνχζα κειέηε. Βθεί 

έγθεηηαη θαη ε πξσηνηππία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ε νπνία γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

εζηηάδεη ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ γξακκαηηθψλ-ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ κέζσ 

ηεο εκπινθήο ηξηψλ επηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ, απηψλ ηεο ινγνηερλίαο, ηεο λέαο 

ειιεληθήο θαη ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο. Αεδνκέλνπ φηη ε ινγνηερλία 

θαηλνκεληθά δελ πξνζθέξεηαη γηα ηε κειέηε ηνπ δνκνιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

γιψζζαο, γηα εκάο απνηέιεζε πξφθιεζε λα πξνζπαζήζνπκε λα ζπλδπάζνπκε ηα ηξία 

δηδαθηηθά αληηθείκελα ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δεκηνπξγήζακε.  

 

7. Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 

 

Σν είδνο θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο 

7.1. Βίδνο ηεο έξεπλαο: Μειέηε Πεξίπησζεο (case study) 

 

Δ έξεπλά καο αλήθεη ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο ζεσξεηηθέο 

αξρέο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζηηθνχ θαη εξκελεπηηθνχ παξαδείγκαηνο. ην πξψην, ε 

πξαγκαηηθφηεηα νξίδεηαη απφ «ηηο δξάζεηο θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ θνηλσληθώλ 

ππνθεηκέλσλ» (Εσζεθίδεο, 2008: 44), ελψ αληίζηνηρα ζην εξκελεπηηθφ παξάδεηγκα 

ηίζεηαη ζην επίθεληξν ν άλζξσπνο, αθνχ ζηφρν ζπληζηά ε θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ 

κέζα απφ ηηο εξκελείεο ησλ ππνθεηκέλσλ. ηεξηδφκελνη ζην θνλζηξνπθηηβηζηηθφ θαη 

εξκελεπηηθφ παξάδεηγκα ζηελ παξνχζα έξεπλα επηδηψμακε λα εξκελεχζνπκε ηελ 

δξάζε ησλ εξεπλεηηθψλ καο ππνθεηκέλσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία αιιά θαη λα 

πξνβάινπκε ηηο δηθέο ηνπο εξκελείεο γηα ηε δηδαθηηθή καο πξφηαζε. 

Μηα απφ ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο δηεμαγσγήο θνηλσληθήο έξεπλαο είλαη ε 

κειέηε πεξίπησζεο. Δ κειέηε πεξίπησζεο νξίδεηαη σο ε ζηξαηεγηθή ε νπνία 

εζηηάδεηαη ζηε κειέηε κηαο πεξίπησζεο ζε ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ή πιαίζην 

(Robson, 2010). Χο πεξίπησζε κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε «ηελ θαηάζηαζε, ην άηνκν, 

ηελ νκάδα, ηνλ νξγαληζκό ή νηηδήπνηε άιιν καο ελδηαθέξεη» (φ.π.: 210). 
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πγθεθξηκέλα, ν Yin (1891 θαη 1994 φπ. αλαθ. ζην Robson, 2010: 212) ηελ νξίδεη σο 

«ζηξαηεγηθή δηεμαγσγήο έξεπλαο πνπ πεξηιακβάλεη κηα εκπεηξηθή δηεξεύλεζε ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζύγρξνλνπ θαηλνκέλνπ κέζα ζην πξαγκαηηθό πιαίζην ηεο δσήο ηνπ 

ρξεζηκνπνηώληαο πνιιαπιέο πεγέο απόδεημεο». ηελ παξνχζα έξεπλα, θηλνχκελνη 

ζηελ ίδηα ινγηθή κε ηνπο Cohen, Manion & Morrison (2007), νη νπνίνη δηαηείλνληαη 

φηη θαηά ηε δηελέξγεηα κίαο κειέηεο πεξίπησζεο παξαηεξνχληαη ηα γλσξίζκαηα κηαο 

κνλάδαο είηε απηή είλαη παηδί, ηάμε, ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, κε ζηφρν ηελ εμαγσγή 

γεληθεχζεσλ γηα ηελ επξχηεξε πιεζπζκηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ε ππφ κειέηε 

κνλάδα, σο πεξίπησζε νξίδνπκε ηνπο καζεηέο ηεο Ώ΄, ΐ΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ, φπσο 

παξαηεξήζεθαλ κέζα απφ ηε δξάζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο ζην πεξηβάιινλ ηεο 

ηάμεο.  

 Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηoπ ζπγθεθξηκέλνπ επηζηεκνληθνχ 

παξαδείγκαηνο ηα νπνία ζπλεηέιεζαλ ψζηε λα ην επηιέμνπκε, κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζζνχλ σο εμήο (φ.π.): 

-«παξαηεξεί ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζε πξαγκαηηθά πεξηβάιινληα, 

αλαγλσξίδνληαο όηη ην πιαίζην είλαη κηα θαζνξηζηηθή παξάκεηξνο ηόζν ησλ αηηηώλ όζν 

θαη ησλ απνηειεζκάησλ» (φ.π.: 310). ηε δηθή καο έξεπλα, πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ 

ζπληζηά ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηδησηηθνχ ζρνιείνπ «Δ Βιιεληθή Παηδεία» 

θαη ζπγθεθξηκέλα ε εθάζηνηε ηάμε κέζα ζηελ νπνία κειεηήζεθαλ νη αιιειεπηδξάζεηο 

ησλ ππνθεηκέλσλ, δειαδή ησλ καζεηψλ.  

-  νη ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο πνπ κειεηά ραξαθηεξίδνληαη γηα ηε κνλαδηθφηεηά ηνπο, 

απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε δηθή καο έξεπλα, αθνχ επηδίσμή καο ήηαλ λα 

κειεηήζνπκε ηελ εκπινθή ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλν 

καζεζηαθφ πιαίζην. 

- δηαπηζηψλνληαο ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη, εξκελεχεη 

πνιππξηζκαηηθά ηνλ θφζκν. Δ παξάκεηξνο απηή ήηαλ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλάο καο, αθνχ απνβιέπακε ζηελ απνηχπσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

νπηηθψλ ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα ηελ εμαγσγή έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ 

απνηειεζκάησλ.  
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7.2. Αεηγκαηνιεςία 

 

Σν δείγκα ην νπνίν επηιέρζεθε γηα ηελ παξνχζα έξεπλα έγθεηηαη ζηε ζεσξία κε 

πηζαλνηήησλ. Δ ζπγθεθξηκέλε δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο πξνηηκάηαη ζε έξεπλεο 

κηθξήο θιίκαθαο, ζηηο νπνίεο ην ελδηαθέξνλ ηνπ εξεπλεηή εζηηάδεηαη κφλν ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή νκάδα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα κία ζρνιηθή ηάμε 

(Cohen et al., 2007). Σν δείγκα κε πηζαλνηήησλ «είλαη αληηπξνζσπεπηηθό κόλν ηνπ 

ίδηνπ ηνπ εαπηνύ ηνπ» θαη φρη φινπ ηνπ πιεζπζκνχ, δηαηείλνληαη νη Cohen et al. (φ.π.: 

169). Άιισζηε ε πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα επηδηψθεη ηελ ελδειερή κειέηε 

κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ κε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη φρη ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ πιεζπζκφ απφ ηνλ νπνίν πξνήιζε ην 

δείγκα (Εσζεθίδεο, 2008). Βηδηθφηεξα, ε ζηξαηεγηθή δεηγκαηνιεςίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ ε βνιηθή δεηγκαηνιεςία, αθνχ θξηηήξην 

γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηφο καο απνηέιεζε ε εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα ζε απηφ 

(Cohen et al., 2007). Λακβάλνληαο, επίζεο, σο δεδνκέλν φηη ε γεληθεπζηκφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ δελ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ εξεπλεηή, ην βνιηθφ δείγκα 

επηιέγεηαη ζπρλά ζε κία κειέηε πεξίπησζεο.  

 Ώλαιπηηθφηεξα, ε έξεπλά καο δηεμήρζε ζην Γπκλάζην Δξαθιείνπ ησλ 

Βθπαηδεπηεξίσλ «Δ Βιιεληθή Παηδεία», ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 6 ηκεκάησλ 

ηνπ ζρνιείνπ (2 ηκήκαηα ζε θάζε ηάμε). Βπηιέρζεθε ζε θάζε ηάμε ην έλα ηκήκα λα 

απνηειέζεη ην πεηξακαηηθφ ηκήκα θαη ην άιιν ην ηκήκα ειέγρνπ, έηζη ψζηε ηα 

απνηειέζκαηα κεηά ηε δηεμαγσγή ησλ δηδαζθαιηψλ λα είλαη ππνθείκελα ζε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε. Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ ζρνιείνπ απνηέιεζε ην 

γεγνλφο φηη ε θηινζνθία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηεξίσλ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηε δνθηκή θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ, πνιιψ δε κάιινλ φηαλ 

απηέο αθνξνχλ ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ, ε δηδαζθαιία ηνπ 

νπνίνπ θαηέρεη πξσηεχνληα ξφιν ζηε δηδαθηηθή πξάμε.  

 

 

 

 

 



Σζηκάθε ΐαζηιηθή, 2018 
51 

7.3. Μέζνδνη πιινγήο Αεδνκέλσλ 

 

7.3.1. πλδπάδνληαο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 

Έλα εξεπλεηηθφ εξψηεκα κπνξεί λα απαληεζεί κε κία πνηθηιία κεζφδσλ ηνλίδεη ν 

Robson (2010). Σαπηηδφκελνη κε ηελ παξαπάλσ άπνςε θαη κε φζνπο απνηηκνχλ 

ζεηηθά ηελ πξνζέγγηζε απηή, ζηελ παξνχζα έξεπλα επηιέμακε λα ζπγθεξάζνπκε 

πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, γηαηί ν ζπλδπαζκφο απηφο 

(φ.π.): 

- παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πνιχπιεπξεο εθηίκεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

- ε εμαγσγή πνηθίισλ απνηειεζκάησλ ειαρηζηνπνηεί ηελ «αιεζνθαλή 

βεβαηφηεηα» 

- ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά γηα ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ 

 

7.3.2. Βξσηεκαηνιφγηα 

Έλα απφ ηα εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε νη εξσηήζεηο 

ηνπ λα απαληνχλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ππεξεηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε 

ζθνπνζεζία ηεο έξεπλαο (Robson, 2010). χκθσλα κε ηνλ Καξαγεψξγν (2002) ηα 

εξσηεκαηνιφγηα αλάινγα κε ην είδνο ησλ ηηζέκελσλ εξσηήζεσλ δηαθξίλνληαη ζε 

εξσηεκαηνιφγηα γλσζηηθνχ ηνκέα θαη ζε εξσηεκαηνιφγηα ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνκέα. 

Σα δεχηεξα είλαη απηά πνπ επηιέγνπκε «γηα λα δηεξεπλήζνπκε ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο 

ησλ ππνθεηκέλσλ» (φ.π.: 138). ΐάζεη ηεο παξαπάλσ δηάθξηζεο, ην εξσηεκαηνιφγην 

πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο εκπίπηεη ζηε δεχηεξε 

θαηεγνξία, αθνχ δηεξεπλά ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα δηδαθηηθά 

αληηθείκελα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ, ησλ λέσλ ειιεληθψλ θαη ηεο ινγνηερλίαο. 

Ώλαιπηηθφηεξα, θάλνπκε ιφγν γηα έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην κε θιεηζηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζηνπο καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ πξηλ απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηδαζθαιηψλ, κε επηδίσμε ηελ απνηχπσζε ηεο αξρηθήο ηνπο 

ζηάζεο απέλαληη ζηα ππφ εμέηαζε δηδαθηηθά αληηθείκελα. 

 Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνηηκήζεθαλ νη θιεηζηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο, επεηδή είλαη εχθνια δηαρεηξίζηκεο ζην ζηάδην ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ, 

ελψ ηαπηφρξνλα «δελ είλαη κεξνιεπηηθέο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν αιθαβεηηζκνύ ησλ 
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απαληώλησλ» (Wilson θαη McLean, 1994:21, φπ. αλαθ. ζην Cohen et al., 2007). 

Σαπηφρξνλα, πξνζπαζήζακε λα κεηξηάζνπκε ηνλ θίλδπλν πνπ εγθπκνλνχλ απηνχ ηνπ 

είδνπο νη εξσηήζεηο, ηεο κε επαξθνχο θάιπςεο ηνπ ζέκαηνο (Oppenheim, 1992: 115, 

φπ. αλαθ. ζην Cohen et al., 2007) δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα, ζε φπνην ζεκείν θξίζεθε 

ζθφπηκν, πξνζζήθεο ζρνιίσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Βπηιέρζεθαλ νη 

εξσηήζεηο κε απαληήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο (βι. Καξαγεψξγνο, 2002) θαη νη 

εξσηήζεηο «θιίκαθαο ηεξάξρεζεο» θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο θιίκαθαο Likert
12

, νη νπνίεο 

ελδείθλπληαη γηα ηε δηεξεχλεζε ζηάζεσλ. Δ επηινγή απηή καο βνήζεζε λα 

ππεξθεξάζνπκε ηα πξνβιήκαηα ησλ δηρνηνκεκέλσλ εξσηήζεσλ θαη λα 

εμαζθαιίζνπκε ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ πηλάθσλ
13

 (Cohen et 

al., 2007). 

 ην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα αλαθέξνπκε φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία 

δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν ηκεκάησλ (πεηξακαηηθνχ θαη ειέγρνπ) ηεο Ώ΄ 

Γπκλαζίνπ, ηεο πξψηεο ηάμεο ζηελ νπνία έιαβαλ ρψξα νη δηδαζθαιίεο, ιεηηνχξγεζαλ 

πηινηηθά. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ απνδειηίσζε απηψλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

δηαπηζηψζεθε φηη ζηηο ηξεηο βαζηθέο εξσηήζεηο [1, 7, 9] πνπ αθνξνχζαλ ηελ a priori 

ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα ηξία δηδαθηηθά αληηθείκελα (αξραία ειιεληθά, λέα 

ειιεληθά θαη ινγνηερλία), νη επηινγέο πνπ ηνπο δίλνληαλ (ρξήζηκν – ελδηαθέξνλ) 

έπξεπε λα εκπινπηηζηνχλ κε ηηο αληίζεηεο ηνπο (ρξήζηκν – ελδηαθέξνλ – αληαξφ – 

άρξεζην), επηηπγράλνληαο κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα ζηα απνηειέζκαηα. Βθηφο απηνχ, 

ε εξψηεζε [2] ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε απαληήζεηο θαηά ζεηξάλ θαηάηαμεο θάλεθε 

λα ηνπο δπζθνιεχεη ζηε ζπκπιήξσζε ηεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ 

ζθάικαηνο (βι. Cohen et al., 2007) ε εξψηεζε επαλαδηαηππψζεθε ζε εξψηεζε κε 

απαληήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο (βι. Καξαγεψξγνο, 2002) θαη έδσζε ηελ ηειηθή 

κνξθή ζην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζηνπο καζεηέο ησλ δχν άιισλ 

ηάμεσλ, ηεο ΐ΄ θαη ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ.    

  

7.3.3. Παξαηήξεζε 

«Η παξαηήξεζε ζπλίζηαηαη ζηελ νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε 

θνηλσληθώλ ζπκπεξηθνξώλ, θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη δηαληίδξαζεο, θνηλσληθήο 

επηθνηλσλίαο, θνηλσληθώλ δηαδηθαζηώλ θαη θνηλσληθώλ πιαηζίσλ» (Εσζεθίδεο, 2008: 

                                                           
12

  Ώλαιπηηθά γηα ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βι. Παξάξηεκα, 11.2.  

13
Γηα ηελ απνδειηίσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ βι. Κεθάιαην 8.1. 
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125). ε κία κειέηε πεξίπησζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επηθνπξηθά άιισλ ηερληθψλ 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ελψ πιενλεθηεί αθελφο γηαηί εμαζθαιίδεη ηελ ακεζφηεηα ζηελ 

πιεξνθνξία θαη αθεηέξνπ επηηξέπεη ηελ εμέηαζε ηνπ ππφ κειέηε αληηθεηκέλνπ ζε 

ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο (Robson, 2010).  

 Βπηζθνπψληαο ηε βηβιηνγξαθία ζα παξαηεξήζνπκε φηη ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ε παξαηήξεζε σο ηερληθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ επηκεξίδεηαη 

ζε πνηθίιεο θαηεγνξίεο. ζνλ αθνξά ηε δηθή καο έξεπλα, αλ ζεσξήζνπκε φηη ε 

δνκεκέλε θαη ε κε δνκεκέλε παξαηήξεζε είλαη ηα δχν άθξα ελφο ζπλερνχο, ηφηε 

θιίλεη πξνο ην πξψην άθξν, δεδνκέλνπ φηη νη θαηεγνξίεο ηεο παξαηήξεζεο είραλ 

νξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ (Cohen et al., 2007). «Η δνκεκέλε παξαηήξεζε είλαη πνιύ 

ζπζηεκαηηθή θαη επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα δεκηνπξγήζεη αξηζκεηηθά δεδνκέλα από ηηο 

παξαηεξήζεηο» ζπκπιεξψλνπλ νη Cohen et al. (φ.π.: 515). Λφγσ ηεο 

ζπζηεκαηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο, ν παξαηεξεηήο δελ έρεη ελεξγεηηθφ ξφιν αιιά 

αξθείηαη ζηελ απιή θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ εξεπλψληαη ζε κία θιείδα 

παξαηήξεζεο. Δ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζήζεθε θαη ζηε δηθή καο έξεπλα.  

Με θξηηήξην ηελ ακεζφηεηα ηεο παξαηήξεζεο κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα 

πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή παξαηήξεζε (Hay, 2000, φπ. αλαθ. ζην Εσζεθίδεο, 

2008: 127). Δ πξψηε απαηηεί ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εξεπλεηή, ελψ ε δεχηεξε έγθεηηαη ζηελ παξνπζία άιισλ εξεπλεηψλ νη νπνίνη 

παξαηεξνχλ ηα δεδνκέλα, επηινγή πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα θαζψο νη 

δηδαζθαιίεο πινπνηήζεθαλ απφ ηελ γξάθνπζα. Βπνκέλσο, ήηαλ πξαθηηθά αδχλαην 

θαηά ηελ ψξα ησλ δηδαζθαιηψλ λα γίλεηαη ηαπηφρξνλα ε παξαηήξεζε ηνπο απφ ηε 

βαζηθή εξεπλήηξηα.  

Ώπφ ηελ άιιε, κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ εξεπλεηή ζηε δηαδηθαζία, 

δηαθξίλνπκε ηξεηο ηχπνπο εξεπλεηψλ, ηνλ πιήξσο ζπκκεηέρνληα, ηνλ ζπκκεηέρνληα 

σο παξαηεξεηή θαη ηνλ παξαηεξεηή σο ζπκκεηέρνληα (βι Robson, 2010 ̇ Εσζεθίδεο, 

2008  ̇Cohen et al., 2007). ηελ ηξίηε θαηεγνξία ζηελ νπνία εκπίπηεη θαη ε δηθή καο 

έξεπλα, ε ηδηφηεηα ηνπ εξεπλεηή γλσζηνπνηείηαη ζηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα, ρσξίο 

φκσο απηφο λα αλαιακβάλεη ελεξγφ ξφιν ζπκκεηνρήο, πέξαλ ηεο θαηαγξαθήο ησλ 

παξαηεξνχκελσλ ζηνηρείσλ (Εσζεθίδεο, 2008). Ώλαιπηηθφηεξα, θαη ζηηο έμη 

δηδαζθαιίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά, νη καζεηέο ηνπ θάζε ηκήκαηνο ήηαλ 

πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζνχληαλ αιιά θαη γηα ηνλ 
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ξφιν ησλ παξαηεξεηξηψλ. Σνλ ξφιν απηφ αλέιαβαλ δχν ζπλάδειθνη
14

 θαη 

ζπκθνηηήηξηεο ηεο γξάθνπζαο, νη νπνίεο αζφξπβα ζην πίζσ κέξνο ηεο ηάμεο 

ζπκπιήξσλαλ ηε δνκεκέλε θιείδα παξαηήξεζεο, ρσξίο λα παξεκβαίλνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηδαζθαιηψλ. 

Δ επηινγή λα αθνινπζήζνπκε κία δνκεκέλε παξαηήξεζε ππαγνξεχζεθε απφ 

ηνπο εμήο ιφγνπο: 

- έλα δνκεκέλν εξγαιείν παξαηήξεζεο θξίζεθε απαξαίηεην, δηφηη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ απνθιείζακε ηελ πηζαλφηεηα πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ 

παξαηεξεηξηψλ ζε ζπκπεξηθνξέο κε αμηνπνηήζηκεο θαη ζπλαθνινχζσο 

θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ πνπ δελ απαληνχζαλ ζηα εξεπλεηηθά καο 

εξσηήκαηα. Δ αλειαζηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ππεξθεξάζηεθε δίλνληαο 

ηνπο ηε δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο πξνζσπηθψλ ζρνιίσλ ζηελ θιείδα 

παξαηήξεζεο ζε πεξίπησζε «θξίζηκσλ ζπκβάλησλ» (βι. Cohen et al., 

2007). 

- ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ήηαλ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ ηερληθή ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ πνπ αθνινχζεζε αθξηβψο κεηά ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, ηα 

focus groups. Βπνκέλσο, γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ θξίζεθε σο ην πην 

θαηάιιειν κέζν γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαλ γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

ρεδηάδνληαο ηε δηθή καο θιείδα παξαηήξεζεο 

Δ παξαηήξεζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο κία απφ ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα 

απηή ηελ έξεπλα θαη έιαβε ρψξα ζε φιεο ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ, δειαδή ζε 6 δηδαθηηθέο ψξεο. Γηα ηελ εμαζθάιηζε κεγαιχηεξεο 

εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο επηιέμακε ε παξαηήξεζε λα είλαη «ηππηθή», δειαδή εθ 

ησλ πξνηέξσλ δνκεκέλε (Robson, 2010). Με ηελ επηινγή απηή απνδεζκεχζακε ηηο 

παξαηεξήηξηεο απφ «ην δύζθνιν έξγν ηεο ζύλζεζεο, αθαίξεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ 

δεδνκέλσλ» (φ.π.: 372), απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ηεο άηππεο παξαηήξεζεο. 

Ώληαπνθξηλφκελνη ζηηο απαηηήζεηο ηεο έξεπλάο καο, ζρεδηάζακε κία θιείδα 

                                                           
14

ηε δνκεκέλε παξαηήξεζε ζπληζηάηαη ε χπαξμε πεξηζζφηεξσλ απφ έλαλ παξαηεξεηψλ 

ζχκθσλα κε ηνλ Robson (2010). 
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παξαηήξεζεο
15

 ε νπνία επέηξεπε ζηηο παξαηεξήηξηεο λα ζεκεηψλνπλ ηε ζπκκεηνρή 

ησλ παηδηψλ θαη ζηα ηξία ζηάδηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (αθφξκεζε, 

παξνπζίαζε θαηλνκέλνπ, άζθεζε
16

). Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ (ρξήζε ζπκβφισλ, βι. 

Cohen et al., 2007) θαη ηελ ηειηθή κνξθή ηεο θιείδαο ζπλαπνθαζίζακε κε ηηο 

παξαηεξήηξηεο, ζπδεηψληαο καδί ηνπο, ζπλππνινγίδνληαο ηηο επηζεκάλζεηο ηνπο, 

ππεξθεξψληαο έηζη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα ζπλαληήζνπλ αιιά θαη 

κεηξηάδνληαο ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ζηηο απαληήζεηο ηνπο. 

Βλ πνιινίο, ε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ ήηαλ πνιπεπίπεδε: 

ιεηηνχξγεζε πξνυπνζεηηθά γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ focus groups πνπ αθνινχζεζαλ 

ησλ δηδαζθαιηψλ, επέηξεςε λα ειέγμνπκε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ησλ 

πεηξακαηηθψλ ηκεκάησλ ζπγθξηηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ησλ ηκεκάησλ 

ειέγρνπ, έδσζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ μερσξηζηά ζε 

θάζε ζηάδην δηδαζθαιίαο.  

ην θχιιν παξαηήξεζεο αθνινπζήζεθε έλα απηνζρέδην ζχζηεκα θαηαγξαθήο 

ησλ εξσηήζεσλ πνπ έζεηε ε δηδάζθνπζα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ θαη επηζήκαλζεο ησλ καζεηψλ πνπ έδεηρλαλ πξφζπκνη λα απαληήζνπλ 

ζε απηέο (αλάηαζε ρεξηνχ)
17

. Ώλαιπηηθφηεξα, νη παξαηεξήηξηεο είραλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο, εθηφο απφ ην θχιιν παξαηήξεζεο, ην ζρεδηάγξακκα ηεο εθάζηνηε ηάμεο, έηζη 

ψζηε ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο λα αξηζκνχλ ηνπο καζεηέο αλάινγα κε ηε δηάηαμε 

ησλ ζξαλίσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, κπνξνχζαλ ζην θχιιν παξαηήξεζεο λα 

ζεκεηψλνπλ ηνπο αξηζκνχο, νη νπνίνη αληηπξνζψπεπαλ ηνπο καζεηέο πνπ 

αληαπνθξίλνληαλ ζηηο ηηζέκελεο εξσηήζεηο. Σν ζχζηεκα απηφ ιεηηνχξγεζε 

επηθνπξηθά γηα λα κεηξήζνπκε πφζνη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ζην 

ζηάδην ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ (βι. θεθάιαην 8.2.) αιιά θαη γηα λα επηιέμνπκε 

εθείλνπο πνπ ζα θαζφξηδαλ ηε ζχζηαζε ησλ focus groups. ην ηέινο θάζε θχιινπ 

παξαηήξεζεο πξνβιέθζεθε δηαζέζηκνο ρψξνο γηα ηπρφλ επηζεκάλζεηο ή ζρφιηα ησλ 

παξαηεξεηξηψλ, ηα νπνία θαη ζπλππνινγίζηεθαλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ 

απνηειεζκάησλ.  

                                                           
15

Γηα ην θχιιν παξαηήξεζεο βι. Παξάξηεκα, 11.3  

16
ΐι. αλάιπζε θιείδαο παξαηήξεζεο, Κεθ. 8.2.  

17
Θεσξήζακε πξνηηκφηεξν γηα ιφγνπο εγθπξφηεηαο λα παξαηεξήζνπκε ηνπο καζεηέο πνπ 

έδεηρλαλ πξφζπκνη λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο, ζεθψλνληαο ην ρέξη ηνπο θαη φρη απηνχο 

πνπ ελ ηέιεη απάληεζαλ, επηιέγνληαο ηνπο θαηά ηπραίν ηξφπν ε δηδάζθνπζα. 
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7.3.4. Οκάδεο Βζηίαζεο (Focus groups) 

 

Οη νκάδεο εζηίαζεο (focus groups) ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο επηθνπξηθφ εξγαιείν γηα ηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο πξνθνξηθέο αληαπνθξίζεηο ησλ 

καζεηψλ, ζπκβάιινληαο ζηελ ηξηγσλνπνίεζε. χκθσλα κε ηνλ Εσζεθίδε (2008: 

138) ζπληζηνχλ «κηα ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ». Ο Morgan (1997:  8) κε ηε ζεηξά ηνπ ζπκπιεξψλεη πσο ηα focus 

groups πεξηνξίδoληαη ζηελ ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά, εζηηάδνπλ ζηε δηάδξαζε κεηαμχ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, δεκηνπξγνχληαη θαη επηβιέπνληαη απφ ηνλ εξεπλεηή. Έλα απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ επηζεκαίλεη είλαη φηη φρη κφλν παξέρνπλ πξφζβαζε ζε έλα επξχ 

θάζκα ζεκάησλ αιιά ηαπηφρξνλα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνχλ 

ζα αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζην πεδίν ελδηαθέξνληνο ηνπ εξεπλεηή (φ.π.: 13). Οη 

ζπκκεηέρνληεο ησλ focus groups επηιέγνληαη ζθφπηκα (ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία), 

αθνχ ν εξεπλεηήο εζηηάδεη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ζεσξνχληαη θαηαιιειφηεξεο, 

γηα λα ζπγθεληξσζνχλ ηα δεδνκέλα γηα ην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν, ρσξίο λα καο 

απαζρνιεί ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπο ζηνλ πιεζπζκφ (Εσζεθίδεο, 2008 ̇ Κπξηαδή, 

2011).   

 Σα ζηάδηα ζχλζεζεο ηνπ focus group ζχκθσλα κε ηνπο Krueger and King, 

1998 (φπ. αλαθ. ζην Εσζεθίδεο, 2008) είλαη ηα εμήο: Βπηιέγνληαη ηα κέιε, 

ελεκεξψλνληαη γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο θαλφλεο δηελέξγεηαο ηεο ζπδήηεζεο, θαη 

ηέινο, πξαγκαηνπνηείηαη. Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα παξαπάλσ ζηάδηα, ζηε δηθή καο 

έξεπλα θξηηήξηα γηα ηελ ζχζηαζε ησλ νκάδσλ εζηίαζεο απνηέιεζαλ ε ζπκκεηνρή θαη 

ε επίδνζε. πγθεθξηκέλα, ζρεκαηίζηεθαλ δχν focus groups ησλ 4 αηφκσλ ην θαζέλα, 

γηα θάζε ηκήκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηδαθηηθή παξέκβαζε (12 ζπλνιηθά). 

Ώπφ απηά, ην έλα focus group ηνπ θάζε ηκήκαηνο ζπληζηνχζαλ νη 2 καζεηέο/ηξηεο κε 

ηελ πςειφηεξε ζπκκεηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη νη 2 καζεηέο/ηξηεο 

κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία ζην κάζεκα. Ώλ νη καζεηέο ζπλέπηπηαλ, ηφηε 

πξνρσξνχζακε ζηελ ακέζσο επφκελε πηζαλή επηινγή. Σν άιιν ζπληζηνχζαλ νη 

καζεηέο/ηξηεο κε ηελ ρακειφηεξε ζπκκεηνρή
18

 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο 

                                                           
18

 Γηα ηελ επηινγή βαζηζηήθακε ζηελ θιείδα παξαηήξεζεο. Ώκέζσο κεηά ην πέξαο ηεο θάζε 

δηδαζθαιίαο, αθνινπζνχζε κία νιηγφιεπηε ζπδήηεζε κε ηηο παξαηεξήηξηεο θαη ηνλ/ελ 

δηδάζθνληα/νπζα ηνπ εθάζηνηε ηκήκαηνο, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα αληηζηνηρίζνπκε ηα 
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παξέκβαζεο θαη νη 2 καζεηέο/ηξηεο κε ηελ ρακειφηεξε βαζκνινγία
19

 ζην κάζεκα. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ πξνζπαζήζακε λα θαιχςνπκε φιν ην εχξνο ησλ καζεηψλ θάζε 

ηκήκαηνο, επηηπγράλνληαο κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα ζηα απνηειέζκαηα. Σν πιαίζην 

ζπδήηεζεο πξνζδηνξίζηεθε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα θαιχπηεη ην ππφ εμέηαζε ζέκα 

νιφπιεπξα κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ κειψλ ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά φξηα.  

 ζνλ αθνξά ηηο εξσηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Krueger, 1998β (φπ. αλαθ. ζην 

Εσζεθίδεο, 2008: 140-1) απηέο επηκεξίδνληαη ζε εξσηήζεηο έλαξμεο ηεο ζπδήηεζεο, 

εηζαγσγηθέο, κεηαβαηηθέο, εξσηήζεηο – θιεηδηά, ζπκπεξαζκαηηθέο. Με ηνλ ίδην ηξφπν, 

εξγαζηήθακε θαη εκείο γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο (βι. 

Παξάξηεκα, 11.4.) αληηζηνηρίδνληαο ηηο εξσηήζεηο  κε ηα ζηάδηα ζπδήηεζεο.  

 

Αηακεζνιάβεζε ζηo focus group 

 

Οη δηακεζνιαβεηέο αλαιακβάλνπλ λα ζέζνπλ ηηο εξσηήζεηο πνπ έρνπλ νξηζηεί, 

ζπκπιεξψλνληαο κε δηθέο ηνπο ζε φπνην ζεκείν ζεσξνχλ φηη ρξεηάδεηαη λα θσηηζηεί, 

θαηεπζχλνπλ ηε ζπδήηεζε ρσξίο λα επεξεάδνπλ, δείρλνληαο επειημία ζην λα 

αλαπξνζαξκφζνπλ ηηο εξσηήζεηο, αλ ην θξίλνπλ απαξαίηεην. Ώληηκεησπίδνπλ ηζάμηα 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, δεκηνπξγψληαο θιίκα νηθείν, ελψ θξνληίδνπλ λα ηζνξξνπνχλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζηε ζπδήηεζε (Εσζεθίδεο, 2008). Γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

ιφγνπο, ηνλ ξφιν ησλ δηακεζνιαβεηψλ ζηε δηθή καο έξεπλα έπαημαλ νη ίδηεο νη 

παξαηεξήηξηεο ησλ δηδαζθαιηψλ, νη νπνίεο ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηηο δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο είραλ επαξθή γλψζε ηνπ ππφ εμέηαζε ζέκαηνο θαη ζαθή εηθφλα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο καζεηψλ – δηδάζθνπζαο. 

 

7.3.5. Ώζθήζεηο Μαζεηψλ 

 

Χο πξφζζεηε πεγή ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ρξήζηκε θαηά θχξην ιφγν γηα ην δεχηεξν 

εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα,  ρξεζηκνπνηήζακε ηηο αζθήζεηο πνπ θιήζεθαλ νη καζεηέο 

λα επεμεξγαζηνχλ θαη’ νίθνλ. Μέζσ ησλ ηηζέκελσλ αζθήζεσλ επηδηψθακε λα 

ειέγμνπκε ηελ εκπέδσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δηδαρζέληνο γξακκαηηθνχ-ζπληαθηηθνχ 

                                                                                                                                                                      
λνχκεξα-ζχκβνια ηεο θιείδαο κε ηνπο καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο θαη λα ηνπο επηιέμνπκε γηα ηηο 

νκάδεο εζηίαζεο. 

19
 Γηα ηηο βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ ζπκβνπιεπηήθακε ηνλ/ελ θαζεγεηή/ηξηα ηνπ καζήκαηνο. 
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θαηλφκελνπ απφ ηνπο καζεηέο ηφζν ησλ πεηξακαηηθψλ ηκεκάησλ φζν θαη ησλ 

ηκεκάησλ ειέγρνπ, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα εμαγάγνπκε ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα. 

Βξγαιείν γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απνηέιεζε ην θχιιν εξγαζίαο πνπ δφζεθε 

ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή θάζε δηδαθηηθήο ψξαο θαη ην νπνίν ζπκπεξηειάκβαλε ηελ 

άζθεζε
20

 πνπ έπξεπε λα νινθιεξψζνπλ. Σα θχιια εξγαζίαο αλέιαβαλ λα καο 

επηζηξέςνπλ νη δηδάζθνληεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο, φηαλ ηα ζπλέιεμαλ απφ ηνπο καζεηέο 

ηνπο.  

 

7.4. Σξηγσλνπνίεζε 

 

Δ ηξηγσλνπνίεζε απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο 

(Cohen et al., 2007), απαξαίηεησλ ζπληζησζψλ γηα κία πνηνηηθή έξεπλα. 

Πξνζπαζψληαο λα ηελ νξίζνπκε ζα ιέγακε φηη είλαη «κία ζηξαηεγηθή, ε νπνία κέζα 

από ηε ρξήζε πνιιαπιώλ πεγώλ πξνζπαζεί λα απμήζεη ηελ απζηεξόηεηα ηεο έξεπλαο» 

(Robson, 2010: 207). Ο Denzin (1988, φπ. αλαθ. ζην Robson, 2010: 207), πέξα απφ 

ηνλ ηξηγσληζκφ δεδνκέλσλ, ν νπνίνο επηηπγράλεηαη κέζσ ηε ρξήζεο πνιιαπιψλ 

κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θάλεη ιφγν κεηαμχ άιισλ γηα ηξηγσληζκφ παξαηεξεηή 

(ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο παξαηεξεηψλ) θαη κεζνδνινγηθφ ηξηγσληζκφ 

(ζπλδπαζκφο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ πξνζεγγίζεσλ). Ώθνινπζψληαο ηελ 

παξαπάλσ δηάθξηζε, ζηελ παξνχζα έξεπλα επηδηψμακε λα επηηχρνπκε απηά ηα είδε 

ηξηγσληζκνχ (δεδνκέλσλ, παξαηεξεηή, κεζνδνινγηθφ) αθνχ  

- ρξεζηκνπνηήζακε ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηελ παξαηήξεζε, ηηο νκάδεο 

εζηίαζεο θαη ηηο αζθήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

καο. πγθεθξηκέλα, γηα λα απαληήζνπκε ζην πξψην εξεπλεηηθφ καο 

εξψηεκα πνπ αθνξά ηε ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο 

ζπγθεληξψζακε ζηνηρεία απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηελ παξαηήξεζε, ηηο 

νκάδεο εζηίαζεο θαη ηηο αζθήζεηο.. Γηα ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

πνπ αθνξά ηελ «πνηεηηθή γξακκαηηθή» αμηνπνηήζακε ηα εξσηεκαηνιφγηα, 

ηελ παξαηήξεζε θαη ηηο νκάδεο εζηίαζεο  

- ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζπκκεηείραλ 2 παξαηεξήηξηεο 

                                                           
20

  Ώλαιπηηθά νη αζθήζεηο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα, 11.1.  
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- ζπγθεξάζακε πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε ζπιινγή θαη  

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο 

 

7.5. Αηελέξγεηα Αηδαζθαιηψλ 

 

Οη δηδαζθαιίεο πνπ έιαβαλ ρψξα θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ Δξαθιείνπ ησλ 

εθπαηδεπηεξίσλ «Δ Βιιεληθή Παηδεία» πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

Μαξηίνπ – Ώπξηιίνπ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2016-2017. Καηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηε 

δηεπζχληξηα ηνπ Γπκλαζίνπ ησλ Βθπαηδεπηεξίσλ θαη ηνπο δηδάζθνληεο ησλ ηκεκάησλ 

ζπλαπνθαζίζακε γηα ηα γξακκαηηθά – ζπληαθηηθά θαηλφκελα ηα νπνία πξνζθέξνληαλ 

λα δηδαρζνχλ, πξνζπαζψληαο λα κελ δηαηαξάμνπκε φζν απηφ ήηαλ εθηθηφ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο χιεο, αιιά θαη γηα ηελ επηινγή ησλ ηκεκάησλ πνπ ζα 

ιεηηνπξγνχζαλ σο πεηξακαηηθά θαη σο ειέγρνπ αληίζηνηρα
21

. Σα γξακκαηηθά – 

ζπληαθηηθά θαηλφκελα πνπ επηιέμακε λα δηδάμνπκε ήηαλ εληφο ζρνιηθήο χιεο θαη 

αληαπνθξίλνληαλ ζηα θαλνληζηηθά θείκελα (ΏΠ-ΑΒΠΠ, Οδεγίεο δηδαζθαιίαο 

καζήκαηνο, ΐηβιίν θαζεγεηή) ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο. Ώλαιπηηθφηεξα, ζηελ Ώ΄ 

Γπκλαζίνπ επηιέμακε λα δηδάμνπκε ηελ έλλνηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ζηε ΐ΄ 

Γπκλαζίνπ ηελ έλλνηα ηεο πξνζηαθηηθήο, ελψ ζηε Γ΄ ηηο δεπηεξεχνπζεο 

επηξξεκαηηθέο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο. 

 

7.5.1. θεπηηθφ Αηδαζθαιηψλ  

 

Ώληαπνθξηλφκελνη ζηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα κε ηα νπνία ζπλδπάδνπκε ηξεηο 

ζεκαηηθέο πεξηνρέο (ινγνηερλία, λέα ειιεληθή, αξραία ειιεληθή) ζε κία πξνζπάζεηα 

ζχληαμεο κίαο δηδαθηηθήο πξφηαζεο γηα ηα γξακκαηηθνζπληαθηηθά θαηλφκελα ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο, νη δηδαζθαιίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ «ππάθνπαλ» ζηελ ίδηα 

θηινζνθία. Ώλαιπηηθφηεξα, ε πνξεία δηδαζθαιίαο πνπ αθνινπζήζεθε ζηα 

πεηξακαηηθά ηκήκαηα θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ήηαλ ε εμήο: ζην ζηάδην ηεο αθφξκεζεο, 

                                                           
21

  Κάζε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ απνηεινχληαλ ζπλνιηθά απφ δχν ηκήκαηα, γεγνλφο βνεζεηηθφ 

γηα ηελ έξεπλα καο, αθνχ απηνκάησο ην έλα ηκήκα ζα γηλφηαλ πεηξακαηηθφ θαη ην άιιν 

ειέγρνπ.  
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ηα νιηγφζηηρα πνηήκαηα «ελέηαζζαλ» ηνπο καζεηέο ζην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν, ε 

παξνπζίαζε ηνπ θαηλνκέλνπ γηλφηαλ κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ησλ δχν γισζζηθψλ 

κνξθψλ, ελψ ηέινο αθνινπζνχζε κία άζθεζε ζηα αξραία ειιεληθά γηα έιεγρν ηεο 

θαηαλφεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. ηα ηκήκαηα ειέγρνπ δηδαζθφηαλ αθξηβψο ην ίδην 

γξακκαηηθνζπληαθηηθφ θαηλφκελν κε ηε δηαθνξά πσο αθελφο ζην ζηάδην ηεο 

αθφξκεζεο δελ επηιέρζεθαλ νιηγφζηηρα πνηήκαηα θαη αθεηέξνπ ε παξνπζίαζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ έγηλε κφλν ζηα αξραία ειιεληθά. Ώθνινπζψληαο ηελ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία, ζα κπνξνχζακε λα ειέγμνπκε αλ ε «πνηεηηθή γξακκαηηθή» επεξέαζε ηελ 

αληαπνθξηζηκφηεηα ησλ καζεηψλ ζην ζηάδην ηεο αθφξκεζεο αιιά θαη αλ ε 

αληηζηηθηηθή κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ βνήζεζε ηνπο καζεηέο λα ην θαηαλνήζνπλ.  

 

7.5.1.1. Αηδαζθαιία Πεηξακαηηθνχ Σκήκαηνο Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

 

ηελ Ώ’ Γπκλαζίνπ επηιέμακε λα δηδάμνπκε ηελ έλλνηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ αθελφο 

γηαηί ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο χιεο ην επέηξεπε, αθεηέξνπ δηφηη ην θαηλφκελν ήηαλ 

ήδε γλσζηφ ζηνπο καζεηέο ζηα λέα ειιεληθά, γεγνλφο πνπ βνεζνχζε ψζηε λα 

αλαθηήζνπλ ηελ πξφηεξε γλψζε θαη λα πεξάζνπλ ζηελ αληηζηηθηηθή κειέηε. 

Ώθνινπζψληαο ηελ ηξηθαζηθή πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο ηεο Γξακκαηηθήο 

(Παξνπζίαζε, Πξαθηηθή, Παξαγσγή), νη καζεηέο εηζήρζεζαλ ζηελ έλλνηα ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ  κέζσ ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Κ. Γ. Καξπσηάθε [Δίκαζηε θάηη...]. Ώλ θαη 

ην πνίεκα ζεσξεηηθά δελ απεπζχλεηαη ζε παηδηά ηέηνηαο ειηθίαο ιφγσ ηεο 

εξκελεπηηθήο ηνπ ζπλζεηφηεηαο, νη καζεηέο ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ αληαπνθξίζεθαλ   

επαξθέζηαηα ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο ηέζεθαλ θαη ππεξεηνχζαλ ηελ «πνηεηηθή 

γξακκαηηθή». Βξσηήζεηο φπσο «πψο ζαο θάλεθε ην πνίεκα;», «πνηνη είκαζηε;», «ηη 

είκαζηε εκείο;», «πνηνη επνκέλσο κπνξεί λα είλαη θηζάξεο, αληέλεο, αηζζήζεηο;», 

«κήπσο κπνξείηε λα εληνπίζεηε πνηνο είλαη ελ ηέιεη απηφο πνπ κηιάεη;», «ηη είλαη ε 

πνίεζε γηα ηνπο πνηεηέο ζχκθσλα κε ην πνηεηηθφ ππνθείκελν» θαηεχζπλαλ ηνπο 

καζεηέο, ψζηε λα εμαγάγνπλ ηε ζπληαθηηθή ζέζε ησλ ιέμεσλ «θηζάξεο, αληέλεο, 

αηζζήζεηο, θαηαθχγην». Ώλαθαιψληαο ινηπφλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο γηα ην 

θαηεγνξνχκελν θαη ηα ζπλδεηηθά ξήκαηα ζηε λέα ειιεληθή, πεξάζακε ζε κία 

αληηζηηθηηθή άζθεζε εληνπηζκνχ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ θαη ησλ ζπλδεηηθψλ ξεκάησλ 

ηφζν ζηα λέα φζν θαη ζηα αξραία ειιεληθά, έρνληαο σο αθεηεξία ηελ πξφηαζε ησλ 

λέσλ ειιεληθψλ. Γηα λα θαηαζηήζνπκε εκθαλή ηελ αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ δχν 
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γισζζηθψλ κνξθψλ θξνληίζακε ψζηε νη πξνηάζεηο ζηα αξραία θαη ζηα λέα ειιεληθά 

λα είλαη ζρεδφλ ίδηεο, πξνζπαζψληαο λα ζπκπεξηιάβνπκε φζεο πεξηζζφηεξεο κνξθέο 

θαηεγνξνπκέλνπ ήηαλ εθηθηφ (επίζεην, νπζηαζηηθφ, απαξέκθαην, γεληθή 

θαηεγνξεκαηηθή, δεπηεξεχνπζα νλνκαηηθή πξφηαζε, αξηζκεηηθφ). Σν ζηάδην απηφ 

ήηαλ πξνπαξαζθεπαζηηθφ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ζηε ζπλέρεηα, ζπλεξγαδφκελνη κε 

ηνλ δηπιαλφ ηνπο –θαη ππνβνεζνχκελνη απφ ηε δηδάζθνπζα, φπνπ θξίζεθε αλαγθαίν- 

ηνλ πίλαθα ζεσξίαο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζηα λέα θαη ζηα αξραία ειιεληθά. 

Αεδνκέλνπ φηη νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα παξαγάγνπλ αξραηνειιεληθφ θείκελν, ηα 

δχν επφκελα ζηάδηα (Πξαθηηθή - Παξαγσγή) ηεο ηξηθαζηθήο πξνζέγγηζεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Γξακκαηηθήο ζπγρσλεχηεθαλ ζε έλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε κία 

άζθεζε αληηζηνίρηζεο (βι. Παξάξηεκα, θχιια εξγαζίαο). ην ζεκείν απηφ 

νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, 

αλαπξνζαξκφζακε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ 

ελαπνκείλαληνο ρξφλνπ, κε απνηέιεζκα ην απφζπαζκα απφ ην έξγν ηνπ Ξελνθψληα 

«Κχξνπ Ἀλάβαζηο», ην νπνίν ζα επεμεξγάδνληαλ νη καζεηέο ζηελ ηάμε λα δνζεί σο 

θαη’ νίθνλ εξγαζία θαη ηε ζέζε ηνπ λα πάξεη ε άζθεζε αληηζηνίρηζεο.  

 

7.5.1.2. Αηδαζθαιία Σκήκαηνο Βιέγρνπ Ώ’ Γπκλαζίνπ 

 

ην ηκήκα ειέγρνπ ηεο Ώ’ Γπκλαζίνπ δηδάμακε ηελ έλλνηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

αθνινπζψληαο θαη απηή ηε θνξά ηελ ίδηα πνξεία δηδαζθαιίαο (βι. Παξάξηεκα, 

θχιια εξγαζίαο) κε ηε δηαθνξά φηη ζην ζηάδην ηεο αθφξκεζεο νη καζεηέο 

εηζήρζεζαλ ζην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν κέζσ ελφο πίλαθα ηνπ Βγγνλφπνπινπ, ν 

νπνίνο ζπλνδεχεη ην θείκελν ηεο ελδέθαηεο ελφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα αλήθεη ε έλλνηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ). Ώλαιπηηθφηεξα, 

δεηήζακε απφ ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ ηνλ ηίηιν πνπ ζπλνδεχεη ηνλ πίλαθα (ηνλ 

πξνζζέζακε εκείο) θαη αθνχ ηνλ κεηαθξάζνπλ θαη λα ηνλ ζπληάμνπλ (ε ζχληαμε είρε 

ηε κνξθή: Τ, Ρ, ΚΤ). Με ηνλ ηξφπν πεξάζακε ζηελ άζθεζε εληνπηζκνχ ησλ 

θαηεγνξνπκέλσλ -φπσο ζπλέβε θαη ζην πεηξακαηηθφ ηκήκα- ζηελ νπνία απηή ηε 

θνξά νη καζεηέο επεμεξγάδνληαλ κφλν αξραηνειιεληθέο πξνηάζεηο. Βλ ζπλερεία, 

ζπκπιήξσζαλ, ζπλεξγαδφκελνη κε ηνλ δηπιαλφ ηνπο ηνλ πίλαθα πνπ ηνπο έρεη δνζεί, 

εμαγάγνληαο επαγσγηθά ηε ζεσξία γηα ηελ έλλνηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Γηα ιφγνπο 

εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαη ζην ηκήκα απηφ 
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πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο ε άζθεζε ηεο αληηζηνίρηζεο θαη δφζεθε 

σο θαη’ νίθνλ εξγαζία ην απφζπαζκα απφ ην έξγν ηνπ Ξελνθψληα «Κχξνπ 

Ἀλάβαζηο» ζην νπνίν ζα θαινχληαλ λα εληνπίζνπλ ηα θαηεγνξνχκελα, ηα ξήκαηα 

απφ ηα νπνία εμαξηψληαη, ηε ιέμε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη (ππνθείκελν/αληηθείκελν) 

θαζψο θαη ηε κνξθή ηνπο.  

 

7.5.1.3. Αηδαζθαιία Πεηξακαηηθνχ Σκήκαηνο ΐ΄ Γπκλαζίνπ  

 

ηε ΐ΄ Γπκλαζίνπ επηιέμακε λα δηδάμνπκε ηελ έγθιηζε ηεο πξνζηαθηηθήο ελεζηψηα 

θαη ανξίζηνπ ησλ βαξχηνλσλ ξεκάησλ α΄ ζπδπγίαο, αθνινπζψληαο θαη απηή ηε θνξά 

ηελ ηξηθαζηθή πνξεία δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο (Παξνπζίαζε, Πξαθηηθή, 

Παξαγσγή). Οη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε ην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν κέζσ 2 

πνηεκάησλ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ήηαλ «Οη Ώπνκείλαληεο» ηνπ Μ. αρηνχξε θαη ην 

άιιν ην «ζν κπνξείο» ηνπ Κ. Π. Καβάθε. Ώθνχ δεηήζακε απφ ηνπο καζεηέο λα 

κνηξαζηνχλ ηηο πξψηεο εληππψζεηο ηνπο, ζέζακε ηηο εμήο εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ην 

πνίεκα ηνπ αρηνχξε: «ζε πνηνλ απεπζχλεηαη ην πνηεηηθφ ππνθείκελν θαη ηη ηνπ 

ιέεη;», κέζσ ησλ νπνίσλ εληφπηζαλ φηη απεπζχλεηαη ζηνλ Πνηεηή θαη ηνπ δεηάεη λα 

ςάμεη θαιά, λα βξεη ηνπο «απνκείλαληεο ηνπ ήιηνπ» θαη λα ηνπο θαηαγξάςεη. Ώπηή ε 

επεμεξγαζία ηνπ πνηήκαηνο ζπλέβαιε ψζηε νη καζεηέο λα εμαγάγνπλ ηε ρξήζε ηεο 

πξνζηαθηηθήο, εληνπίδνληαο παξάιιεια ηη εθθξάδεη ζην ζεκείν απηφ ε έγθιηζε 

(πξνηξνπή). Ώθνινπζψληαο ηελ ίδηα ινγηθή, πεξάζακε ζην πνίεκα ηνπ Καβάθε, ζην 

νπνίν εληφπηζαλ ην «πξνζπάζεζε», ηελ άξλεζε ηεο πξνζηαθηηθήο «κελ ηελ 

εμεπηειίδεηο» αιιά θαη ηε ζεκαζία ηεο έγθιηζεο. Ο εληνπηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ρξήζεσλ πξνζηαθηηθήο απφ ηα παηδηά απνηέιεζε εθαιηήξην, ψζηε λα πεξάζνπκε ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ θχιισλ εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πξνηάζεηο ησλ λέσλ θαη 

αξραίσλ ειιεληθψλ ζηηο νπνίεο νη καζεηέο θιήζεθαλ λα αλαγλσξίζνπλ ζε θάζε 

παξάδεηγκα ηε ρξήζε ηεο έγθιηζεο
22

. ηε ζπλέρεηα, πξνβιήζεθαλ ζηνλ δηαδξαζηηθφ 

πίλαθα νη πίλαθεο κε ηελ θιίζε ηνπ ίδηνπ ξήκαηνο ζηελ λέα θαη αξραία ειιεληθή 

γιψζζα (νη πίλαθεο ππήξραλ θαη ζηα θχιια εξγαζίαο ησλ καζεηψλ). ην ζηάδην απηφ 

νη καζεηέο παξαηήξεζαλ ηελ νκνηφηεηα θάπνησλ θαηαιήμεσλ αξραίαο θαη λέαο 

                                                           
22

  Ώπηή ηε θνξά, ζε αληίζεζε κε ηελ θηινζνθία πνπ αθνινπζήζακε ζηελ Ώ΄ Γπκλαζίνπ, 

πξνηηκήζακε νη πξνηάζεηο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ λα κελ ηαπηίδνληαη  κε ηηο πξνηάζεηο ζηα 

λέα ειιεληθά, ζε κία πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηψλ.  
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ειιεληθήο αιιά θαη ηε δηαθνξά ζηελ χπαξμε ηνπ γ’ πξνζψπνπ ζηελ αξραία ειιεληθή. 

Βπηζεκάλζεθε κεηαμχ άιισλ ε απνπζία ηεο αχμεζεο ζηνλ αφξηζην αιιά θαη ην 

αλέβαζκα ηνπ ηφλνπ ζηα ζχλζεηα ξήκαηα (ην ίδην ζπκβαίλεη άιισζηε θαη ζηα λέα 

ειιεληθά). Με ηνλ ηξφπν απηφ, πέξαζαλ ζηε ζπκπιήξσζε ελφο ζπγθεληξσηηθνχ 

πίλαθα ηεο ζεσξίαο ηνπ θαηλνκέλνπ. Αεδνκέλνπ φηη ην ζηάδην ηεο Παξαγσγήο δελ 

κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζηα αξραία ειιεληθά, ηα δχν επφκελα ζηάδηα (Πξαθηηθή- 

Παξαγσγή) ζπγρσλεχηεθαλ θαη απηή ηε θνξά ζε έλα. Ώλαιπηηθφηεξα, νη καζεηέο -

αλά δεχγε- έιπζαλ ην ζηαπξφιεμν πνπ ππήξρε ζηα θχιια εξγαζίαο ηνπο, ελψ ηνπο 

αλαηέζεθε γηα θαη’ νίθνλ εξγαζία, κία άζθεζε εληνπηζκνχ θαη θιίζεο ησλ ξεκάησλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξνζηαθηηθή απφ έλα απφζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ ηεο 11
εο

 

ελφηεηαο. 

 

7.5.1.4. Αηδαζθαιία Σκήκαηνο Βιέγρνπ ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

 

Σν ηκήκα ειέγρνπ ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ δηδάρηεθε ην ίδην γξακκαηηθφ θαηλφκελν 

αθνινπζψληαο ηελ ίδηα πνξεία δηδαζθαιίαο, ρσξίο φκσο απηή ηε θνξά λα 

ζπκπεξηιάβνπκε ηελ «πνηεηηθή γξακκαηηθή» ζην ζηάδην ηεο αθφξκεζεο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ζε παξαιιειία αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο. Ώλαιπηηθφηεξα, νη καζεηέο 

εηζήρζεζαλ ζηελ έγθιηζε ηεο πξνζηαθηηθήο κέζσ ηεο «Κπξηαθήο Πξνζεπρήο». Ώθνχ 

αλαγλψζζεθε, νη καζεηέο ηε κεηέθξαζαλ θαη αλαγλψξηζαλ ηελ έγθιηζε ησλ ξεκάησλ 

θαη ηε ζεκαζία ηεο. Ώθνινχζεζε ε επεμεξγαζία ησλ αξραηνειιεληθψλ πξνηάζεσλ 

(βι. Παξάξηεκα, θχιια εξγαζίαο) γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ρξήζεο ηεο έγθιηζεο ζε 

θάζε παξάδεηγκα θαη αθνχ ζηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθαλ νη πίλαθεο κε ηελ θιίζε ηεο 

πξνζηαθηηθήο ελφο θσλεεληφιεθηνπ θαη ελφο αθσλφιεθηνπ ξήκαηνο α΄ ζπδπγίαο 

ζηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα., νη καζεηέο αλά δεχγε ζπκπιήξσζαλ ηνλ αληίζηνηρν 

ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο πίλαθα. 

Δ νινθιήξσζε ησλ δχν επφκελσλ ζηαδίσλ απηψλ ηεο Πξαθηηθήο – Παξαγσγήο δελ 

δηέθεξε ζε ηίπνηα απφ ηα αληίζηνηρα ζηάδηα ζην πεηξακαηηθφ ηκήκα, αθνχ θαη εδψ νη 

καζεηέο αλά δεχγε έιπζαλ ην ζηαπξφιεμν, ελψ ηνπο αλαηέζεθε γηα ην ζπίηη ε ίδηα 

άζθεζε. 
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7.5.1.5. Αηδαζθαιία Πεηξακαηηθνχ Σκήκαηνο Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 

ηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ επηιέμακε λα δηδάμνπκε ηηο δεπηεξεχνπζεο επηξξεκαηηθέο 

αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο θεηκελνθεληξηθά, αθνινπζψληαο φκσο, φπσο θαη γηα ηα 

ππφινηπα γξακκαηηθά – ζπληαθηηθά θαηλφκελα, ηελ ηξηθαζηθή πξνζέγγηζε 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο. Ώπηή ηε θνξά, επηιέμακε ηα νιηγφζηηρα πνηήκαηα ηνπ 

Υ. ΐιαβηαλνχ, ηα νπνία απαληνχλ ζην εξψηεκα «Γηαηί γξάθσ πνίεζε», γηα λα 

εηζαγάγνπκε ηνπο καζεηέο ζην γξακκαηηθφ θαηλφκελν πνπ ζα εμεηάδακε. Ώθνχ 

εμεγήζακε ζηα παηδηά φηη πξφθεηηαη γηα πνηήκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζην νκψλπκν 

βηβιίν ηνπ πνηεηή, ζέζακε ηελ εξψηεζε: «Ση λνκίδεηε φηη ζέιεη λα πεηχρεη ην 

πνηεηηθφ ππνθείκελν κέζσ ησλ ζηίρσλ πνπ μεθηλνχλ κε ην επεηδή;», κε ηνπο καζεηέο 

λα αληηιακβάλνληαη φηη πξνζπαζνχζε λα απαληήζεη ζην εξψηεκα «γηαηί γξάθσ 

πνίεζε», δειαδή λα «αηηηνινγεζεί». ηε ζπλέρεηα, έιαβε ρψξα ε επεμεξγαζία ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο 10
εο

 ελφηεηαο απφ ην ζρνιηθφ ηνπο εγρεηξίδην ην νπνίν ηνπο δφζεθε 

αληηζηηθηηθά κε ηε κεηάθξαζή ηνπ (βι. Παξάξηεκα, θχιια εξγαζίαο). ε πξψην 

ζηάδην, θιήζεθαλ αλά δεχγε λα εληνπίζνπλ ηηο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο ηνπ λένπ 

ειιεληθνχ θεηκέλνπ. Ώθνχ εληφπηζαλ ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ηνπο, ηα ξήκαηα 

εμάξηεζεο θαη ηελ εθθνξά ηνπο θαη ελψ ζπδεηήζεθαλ θαη άιινη πηζαλνί ζχλδεζκνη 

εηζαγσγήο αηηηνινγηθψλ πξνηάζεσλ αιιά θαη νη δχν κνξθέο αηηίνπ (αλαγθαζηηθφ- 

ππνζεηηθφ), ζπκπιήξσζαλ ηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα πνπ ηνπο έρεη δνζεί. ηε 

ζπλέρεηα, θιήζεθαλ λα δνπλ πψο νη δεπηεξεχνπζεο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο ζηα λέα 

ειιεληθά απνδίδνληαη ζηα αξραία ειιεληθά, νχησο ψζηε λα εληνπίζνπλ αθ’ εαπηψλ 

ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο, ηα ξήκαηα εμάξηεζεο θαη ηελ εθθνξά ηνπο. Οη απαληήζεηο ηνπο 

θαηαγξάθεθαλ ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε ηνπ δνζέληνο πιαηζίνπ ηνπ πίλαθα. Αεδνκέλνπ 

ηνπ ιηγνζηνχ ελαπνκείλαληνο ρξφλνπ, ε άζθεζε εληνπηζκνχ θαη αλαγλψξηζεο ζηα 

αξραία ειιεληθά ησλ δεπηεξεπνπζψλ επηξξεκαηηθψλ αηηηνινγηθψλ πξνηάζεσλ, ε 

νπνία θάιππηε ηα δχν επφκελα ζηάδηα (Πξαθηηθή- Παξαγσγή), αλαηέζεθε γηα ην 

ζπίηη.  

 

7.5.1.6. Αηδαζθαιία Σκήκαηνο Βιέγρνπ Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 

ην ηκήκα ειέγρνπ, νη καζεηέο εηζήρζεζαλ ζην γξακκαηηθφ θαηλφκελν κέζσ ηεο 

πξφηαζεο «δηφηη κηθξφλ ὤθεηιε ηῷ δεκνζίῳ» ε νπνία ππάξρεη -ειαθξψο 
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παξαιιαγκέλε- ζην θείκελν ηεο 10
εο 

ελφηεηαο. Σνπο δεηήζεθε λα κεηαθξάζνπλ ηελ 

πξφηαζε θαη λα ηελ αλαγλσξίζνπλ (δεπηεξεχνπζα επηξξεκαηηθή αηηηνινγηθή). Με ηνλ 

ηξφπν απηφ πέξαζαλ ζην θείκελν ηεο ελφηεηαο ζην νπνίν θιήζεθαλ θαη απηή ηε θνξά 

αλά δεχγε λα εληνπίζνπλ ηηο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ 

θεηκέλνπ
23

. Βπεηδή ν βαζκφο δπζθνιίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ είλαη κεγάινο, 

ψζηε νη καζεηέο ρσξίο κεηάθξαζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

πξνηάζεσλ, θξίζεθε απαξαίηεην λα αθνινπζεζεί ε παξαγσγηθή κέζνδνο. 

πγθεθξηκέλα, δφζεθαλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνπο καζεηέο νη ζχλδεζκνη εηζαγσγήο ησλ 

δεπηεξεπνπζψλ αηηηνινγηθψλ πξνηάζεσλ (βι. Παξάξηεκα, θχιια εξγαζίαο), ψζηε κε 

ηνλ ηξφπν απηφ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνηάζεσλ κέζα ζην 

θείκελν. ηε ζπλέρεηα, εληφπηζαλ ηα ξήκαηα εμάξηεζεο θαη ηελ εθθνξά ησλ 

πξνηάζεσλ θαη ζπκπιήξσζαλ ηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα πνπ ηνπο δφζεθε. πσο θαη 

ζην πεηξακαηηθφ ηκήκα έηζη θαη ζε απηφ, ηα δχν επφκελα ζηάδηα (Πξαθηηθή – 

Παξαγσγή) ζπγρσλεχηεθαλ ζε έλα κέζσ ηεο άζθεζεο εληνπηζκνχ θαη αλαγλψξηζεο 

ησλ αηηηνινγηθψλ πξνηάζεσλ ε νπνία αλαηέζεθε γηα ην ζπίηη.  

 

7.6. Πεξηνξηζκνί Έξεπλαο 

 

ε έλα πξψην επίπεδν, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπ 

ζρνιείνπ ζην νπνίν έιαβε ρψξα ε έξεπλά καο, ε θηινζνθία ηνπ νπνίνπ δηαπλέεηαη 

απφ ηηο αξρέο ηεο ειιελνξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο αγσγήο θαη παηδείαο. Χο εθ ηνχηνπ, 

ηα αξραία ειιεληθά έρνπλ πξσηεχνπζα ζέζε ζηελ δηδαζθαιία ελ γέλεη, αθνχ 

ζπληζηνχλ κέξνο ηεο παξάδνζεο ε νπνία ζα δηδαρηεί ζηνπο καζεηέο γηα έλα θαιχηεξν 

αχξην. Αεδνκέλσλ απηψλ ησλ παξαηεξήζεσλ, νη καζεηέο θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά 

εμνηθεησκέλνη κε ην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα 

επεξεάδεη ζεηηθά ηε ζηάζε ηνπο απέλαληί ηνπ.  

ε έλα δεχηεξν επίπεδν, ζηνλ αλαζηνραζκφ πνπ αθνινχζεζε ησλ δηδαθηηθψλ 

παξεκβάζεσλ θαη ηεο ζπιινγήο φισλ ησλ δεδνκέλσλ, εληνπίζακε θάπνηεο 

κεζνδνινγηθέο αζηνρίεο νη νπνίεο σο επί ην πιείζηνλ αθνξνχζαλ ηα εξγαιεία 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Ώξρηθά, ηα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζηνπο καζεηέο ζηελ 

αξρή θάζε δηδαθηηθήο ψξαο, γεγνλφο πνπ κείσζε ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν ηεο 

                                                           
23

  ην ηκήκα ειέγρνπ ην αξραηνειιεληθφ θείκελν δφζεθε ρσξίο ηε κεηάθξαζή ηνπ ζηνπο 

καζεηέο. 
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δηδαζθαιίαο. Δ πίεζε ηνπ ρξφλνπ είρε σο ζπλέπεηα λα αλαπξνζαξκφζνπκε ηνλ 

αξρηθφ ζρεδηαζκφ, πεξηνξίδνληαο ηελ ελδειερή αλάιπζε ησλ ππφ εμέηαζε 

γξακκαηηθψλ - ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ζπληέκλνληαο ηνλ ρξφλν πνπ είρακε 

πξνθαζνξίζεη λα δηαζέζνπκε ζε θάζε ζηάδην ηεο δηδαζθαιίαο.  

Αελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε επίζεο φηη, ελψ ζηελ Ώ’ θαη ΐ’ Γπκλαζίνπ νη 

ζπλεληεχμεηο ζηηο νκάδεο εζηίαζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ακέζσο κεηά ηηο δηδαζθαιίεο, 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα άκεζεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο καζεηέο, ζηε Γ’ Γπκλαζίνπ 

ιφγσ πξνγξακκαηηζκέλεο εμέηαζεο ησλ καζεηψλ ηνπ ελφο εθ ησλ 2 ηκεκάησλ κεηά 

ηε δηθή καο δηδαζθαιία, αλαγθαζηήθακε λα δηεμαγάγνπκε ηηο ζπλεληεχμεηο ζηα focus 

groups θαη ησλ δχν ηκεκάησλ (πεηξακαηηθνχ θαη ειέγρνπ) ηελ επφκελε εκέξα. 

Βπνκέλσο, ε κεζνιάβεζε απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ίζσο καο ζηέξεζε ηελ 

απζφξκεηε θαη άκεζε αληίδξαζε ησλ καζεηψλ. 

 

 

8. Δπξήκαηα Έξεπλαο 

Παξνπζίαζε, Ώλάιπζε & Βξκελεία Αεδνκέλσλ 

8.1. Βξσηεκαηνιφγηα 

 

Οη εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο επηιέμακε λα δνκήζνπκε ην εξσηεκαηνιφγην καο 

επηκεξίδνληαη ζε ηξεηο γλσζηηθέο πεξηνρέο, απηέο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ, ησλ λέσλ 

ειιεληθψλ θαη ηεο ινγνηερλίαο, ζεκαηηθψλ πνπ πιαηζηψλνπλ ηα εξεπλεηηθά καο 

εξσηήκαηα. Ώλαιπηηθφηεξα, πξνεγήζεθαλ νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ βαζηθφ 

άμνλα ηεο έξεπλάο καο, απηφλ ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ, κε ηηο εξσηήζεηο γηα ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ λέσλ ειιεληθψλ θαη ηεο ινγνηερλίαο λα αθνινπζνχλ. Οη 

εξσηήζεηο 1,7,9 ήηαλ νη ελαξθηήξηεο θάζε γλσζηηθήο πεξηνρήο. Οη πεξηζζφηεξεο 

εξσηήζεηο (1, 2, 3α, 3β, 4α, 4β, 6α, 6β, 7, 8, 9) εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

εξσηήζεσλ ηεο θιίκαθαο Likert, θαζψο βαζηθφο ζθνπφο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξγαιείνπ ήηαλ λα κεηξήζνπκε ηελ a priori ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ, ησλ λέσλ ειιεληθψλ θαη ηεο 

ινγνηερλίαο. Οη ππφινηπεο εξσηήζεηο (5, 10, 11α, 11β) νη νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ ην 

εξσηεκαηνιφγην ήηαλ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. ηελ εξψηεζε [5] νη δνζείζεο 

επηινγέο αθνξνχζαλ ην επνπηηθφ πιηθφ, ην δηδαθηηθφ πιηθφ θαη ηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο, πξνζπαζψληαο -ρσξίο ε κία επηινγή λα απνθιείεη ηηο ππφινηπεο- λα 
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πξνζεγγίζνπκε νιηζηηθά ην εχξνο ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ. Οη 

εξσηήζεηο [10, 11α, 11β] πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηνλ άμνλα ηεο ινγνηερλίαο. 

Ώλαιπηηθφηεξα, γηα ηηο ηηζέκελεο επηινγέο ηεο 10
εο

 εξψηεζεο, ε νπνία εζηίαδε ζηελ 

πνίεζε, βαζηζηήθακε ζηηο θαηεγνξίεο: εξγνβηνγξαθία πνηεηή/ηξηαο, πξφζιεςε 

θεηκέλνπ, ζρέζε ινγνηερλίαο – λέαο ειιεληθήο. ηελ εξψηεζε [11α] ζε κία 

πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηεο ινγνηερλίαο κε ηα αξραία ειιεληθά, νη δηαζέζηκεο επηινγέο 

αθνξνχζαλ ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ 

(αξραηνειιεληθφ θείκελν, ιεμηιφγην, γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ), πάλσ ζηνπο νπνίνπο 

είλαη δνκεκέλα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ Γπκλαζίνπ. ηνπο ίδηνπο άμνλεο 

βαζίζηεθαλ θαη νη επηινγέο ηεο ηειεπηαίαο εξψηεζεο [11β], ε νπνία αθνξνχζε ην 

κάζεκα ησλ λέσλ ειιεληθψλ απηή ηε θνξά.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπλειέρζεζαλ, ρξεζηκνπνηήζακε ηα 

ππνινγηζηηθά θχιια ηνπ Excel, ηα νπνία καο έδσζαλ ηνπο ηειηθνχο πίλαθεο, νη νπνίνη 

ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα. ηηο εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο Likert καο ελδηέθεξε ε 

κέζε ηηκή ηνπ θάζε ηκήκαηνο μερσξηζηά, ψζηε λα είλαη ζπγθξίζηκε κε ηηο ππφινηπεο, 

ελψ ζηηο εξσηήζεηο κε απαληήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ 

αληηζηνηρνχζε ζε θάζε πηζαλή απάληεζε. Ώλαιπηηθφηεξα, ε θάζε εξψηεζε 

αληηζηνηρίδεηαη κε έλαλ πίλαθα, εθηφο απφ ηηο εξσηήζεηο [1, 7, 9], νη νπνίεο ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζε 2 πίλαθεο, έλαλ γηα ηελ Ώ΄ Γπκλαζίνπ θαη έλαλ γηα ηελ  ΐ΄ θαη Γ΄ 

(βι. Κεθ.7.3.2.): 
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ηνλ πίλαθα 1α δηαθξίλνπκε φηη θαη ηα δχν ηκήκαηα ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ -κε έλα κηθξφ 

πξνβάδηζκα ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο- δηάθεηληαη ζεηηθά απέλαληη ζην κάζεκα ησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ, ζεσξψληαο ην εμίζνπ ρξήζηκν θαη ελδηαθέξνλ.  

 

Σηο ίδηεο παξαηεξήζεηο κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη ζηνλ πίλαθα 1β, απφ ηνλ νπνίν 

εμάγεηαη φηη νη καζεηέο θαη ησλ 2 ηάμεσλ, ηεο ΐ΄ θαη ηεο Γ΄ φρη κφλν βξίζθνπλ 

αξθεηά ρξήζηκν θαη ελδηαθέξνλ ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ αγγίδνληαο 

πεξίπνπ φινη ην 4 ηεο θιίκαθαο Likert αιιά θαη ζρεδφλ ηαπηίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα 

ηνπ καζήκαηνο κε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα απηφ. Δ a priori αληαπφθξηζε 

ησλ παηδηψλ απέλαληη ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ 

θαίλεηαη λα ηαπηίδεηαη κε ηηο a posteriori δειψζεηο ηνπο (δήισζε κεηά ηε 

Πίνακας 1α 

    Πίνακας 1β 
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δηδαζθαιία) (βι. Κεθ. 8.3.1.), ζηηο νπνίεο κάιηζηα αηηηνινγνχλ γηαηί ην κάζεκα ηνπο 

θαίλεηαη ελδηαθέξνλ θαη ρξήζηκν. 

 

ηνλ πίλαθα 2α κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη 

ζηα δχν ηκήκαηα ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ. πγθεθξηκέλα, ελψ ζην πεηξακαηηθφ ηκήκα ηελ 

πξψηε ζέζε θαηέρεη ην ιεμηιφγην, ζην ηκήκα ειέγρνπ θαηαιακβάλεη ε κεηάθξαζε. 

Βθηφο απηνχ, ελψ ην πεηξακαηηθφ ηκήκα θαίλεηαη λα δπζθνιεχεηαη ειάρηζηα ζην 

ζπληαθηηθφ, δελ ηζρχεη ην ίδην γηα ην ηκήκα ειέγρνπ. Δ ζηάζε ηνπο απηή δελ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο δειψζεηο ηνπο ζηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία αξθεηνί καζεηέο -πιελ ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο πςειήο 

ζπκκεηνρήο/επίδνζεο- επεζήκαλαλ ηε δπζθνιία θαη ηε πνιππινθφηεηα ησλ 

γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ.   

Πίνακας 2α 
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ηνλ πίλαθα 2β παξαηεξνχκε φηη αληίζεηα κε ηνπο καζεηέο ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ, νη 

καζεηέο ησλ δχν επφκελσλ ηάμεσλ παξαδέρνληαη φηη ε γξακκαηηθή ησλ αξραίσλ 

ειιεληθψλ ηνπο δπζθνιεχεη πεξηζζφηεξν. Βμαίξεζε απνηεινχλ νη καζεηέο ηνπ 

πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ γηα ηνπο νπνίνπο, φπσο θαίλεηαη, ε 

κεηάθξαζε θαη ην ζπληαθηηθφ θαηέρνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο. Ώμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη 

ίδηνη ζηηο δειψζεηο ηνπο κεηά ηηο δηδαζθαιίεο ηαπηίδνπλ ηε γξακκαηηθή κε ην 

ζπληαθηηθφ σο πξνο ηνλ κεγάιν βαζκφ δπζθνιίαο θαη ησλ δχν. Δ ίδηα ηαχηηζε σο 

πξνο ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο παξαηεξείηαη θαη ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ ηφζν ζην πεηξακαηηθφ 

φζν θαη ζην ηκήκα ειέγρνπ.   

 

Πίνακας 2β 

     Πίνακας 3 
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Παξφια απηά ζηνλ ηξίην πίλαθα εκθαίλεηαη φηη νη καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ 

αλαγλσξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο γξακκαηηθήο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ.  

Παξάιιεια παξαηεξνχκε φηη ε αλαγθαηφηεηα εθκάζεζεο ηεο βξίζθεηαη ζε αξθεηά 

πςειή ζέζε γηα ηνπο καζεηέο ηεο Ώ΄ θαη ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ, ελψ ππνρσξεί ειαθξψο 

γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄. εκαληηθφ αλαθνξάο είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ζηνπο 

καζεηέο ηεο Ώ’ Γπκλαζίνπ θαίλεηαη εμίζνπ ελδηαθέξνπζα θαη ρξήζηκε, ελψ κάιηζηα 

έλαο καζεηήο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο, ζπκπιεξψλνληαο ηελ επηινγή «άιιν», 

έδσζε ζηε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ηνλ ραξαθηεξηζκφ «βαζηθή». Παξφια απηά 

φζν πξνρσξάκε ειηθηαθά, φιν θαη ιηγφηεξνη ηε βιέπνπλ κε ελδηαθέξνλ γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ «αληίζηξνθε πνξεία» ηνπ ραξαθηεξηζκνχ «βαξεηή». 

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ βξίζθνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο 

γξακκαηηθήο πεξηζζφηεξν βαξεηή απφ φ,ηη νη καζεηέο ησλ δχν άιισλ ηάμεσλ.  

 

ζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπληαθηηθνχ, δηαπηζηψλεηαη πάιη φηη νη καζεηέο θαη 

ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ζπκθσλνχλ φηη είλαη πνιχ ρξήζηκε κε ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ λα βξίζθνληαη ειάρηζηα πην ρακειά. Ώληίζηνηρα πςειή ζέζε 

θαηαιακβάλεη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ θαη ε 

παξάκεηξνο «ελδηαθέξνλ» ε νπνία ζπλερίδεη θαη θαηέρεη πςειά πνζνζηά θαη γηα ηνπο 

καζεηέο ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ. Ώληηζέησο, γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ 

παξαηεξείηαη φηη φζν ρξήζηκε ζεσξνχλ ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπληαθηηθνχ άιιν ηφζν 

βαξεηή ηε ραξαθηεξίδνπλ. Παξφια απηά, ε αλαγθαηφηεηα δηδαζθαιίαο ηνπ 

ζπληαθηηθνχ θαηέρεη κία αξθεηά πςειή ζέζε ζηελ θιίκαθα γηα ηνπο καζεηέο θαη ησλ 

ηξηψλ ηάμεσλ. Οθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη θαη ζε απηή ηελ εξψηεζε, ν καζεηήο 

Πίνακας 4 
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ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ ν νπνίνο ραξαθηήξηζε ηε δηδαζθαιία 

ηεο γξακκαηηθήο (βι. Πίλαθα 3) «βαζηθή», απέδσζε ηνλ ίδην ραξαθηεξηζκφ θαη γηα ην 

ζπληαθηηθφ. 

 

 

 

Παξαηεξψληαο ηνπο πίλαθεο 5 θαη 6 δηαπηζηψλνπκε φηη ε αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ 

απέλαληη ζηα γξακκαηηθά θαη ηα ζπληαθηηθά θαηλφκελα ζρεδφλ ηαπηίδεηαη. 

Ώλαιπηηθφηεξα παξαηεξνχκε φηη ε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ ελψ είλαη αξθεηά κεγάιε γηα 

     Πίνακας 6 
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ηνπο καζεηέο ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ, εηδηθά γηα απηνχο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο, γηα 

ηηο δχν επφκελεο ηάμεηο βξίζθεηαη ζε έλα κέηξην επίπεδν. Βπηβεβαησηηθέο ηεο ζηάζεο 

ηνπο απηήο είλαη νη a posteriori δειψζεηο ηνπο απφ ηηο νπνίεο εκθαίλεηαη φηη φζν 

κεγαιψλνπλ ηφζν πην βαξεηή ραξαθηεξίδνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ. 

 

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε φηη, αλ θαη νη καζεηέο ηεο Ώ΄ θαη ηεο ΐ΄ 

Γπκλαζίνπ ζπκθσλνχλ φηη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ 
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θαηλνκέλσλ ζηα αξραία ειιεληθά ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζή ηνπο ζε επαξθή βαζκφ, 

ηα δχν ηκήκαηα ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ -κε ην πεηξακαηηθφ λα βξίζθεηαη ζηε ρακειφηεξε 

ζέζε- δελ έρνπλ ηελ ίδηα άπνςε. Μάιηζηα έλαο καζεηήο ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ ηεο Γ΄ 

ηάμεο πξνρψξεζε ζε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηεο θαζεγήηξηάο ηνπ 

θαη ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ησλ θαηλνκέλσλ φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα, επηζεκαίλνληαο φηη ν πξψηνο είλαη βνεζεηηθφο γηα απηφλ, ελψ ν δεχηεξνο 

φρη. Παξφια απηά, ε ζηάζε ηνπο αιιάδεη ζεηηθά, φηαλ εξσηψληαη γηα ηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ησλ ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ. Ώλαιπηηθφηεξα, ελψ απφ ηα δεδνκέλα 

ηνπ πίλαθα 7 απνδεηθλχεηαη φηη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ 

δελ ηνπο βνεζάεη λα ηα θαηαλνήζνπλ, δελ έρνπλ ηελ ίδηα άπνςε γηα ηα ζπληαθηηθά 

θαηλφκελα γηα ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ νπνίσλ δείρλνπλ αξθνχλησο 

ηθαλνπνηεκέλνη.  

 

 

ηνλ επφκελν πίλαθα (9) ελδηαθέξνλ έρεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ηελ πςειφηεξε ζέζε 

ζηα ηκήκαηα ηεο Ώ΄ θαη ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ θαηέρεη ε νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, 

σο ζπληζηψζα ελεξγνπνίεζεο ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ, ζέζε ηελ νπνία «παξαρσξνχλ» ζηα 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα ζηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ. Πξάγκαηη, ε ρξήζε δηαδξαζηηθνχ πίλαθα 
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πνπ επηιέρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαζθαιηψλ καο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ππφ 

εμέηαζε θαηλνκέλσλ ζρνιηάζηεθε απφ ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο, νη νπνίνη έδεηρλαλ 

ηδηαίηεξα ζεηηθνί απέλαληί ηεο (βι Κεθ. 8.3.1.). Βθηφο ησλ παξαπάλσ, κείδνλνο 

ζεκαζίαο είλαη ην γεγνλφο φηη, αλ εμαηξέζνπκε ηνπο καζεηέο ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην 41% ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ, ε παξάιιειε 

επεμεξγαζία ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ αξραία θαη λέα ειιεληθή 

θαηέρεη ηε ρακειφηεξε ζέζε ζηηο επηινγέο ησλ παηδηψλ. 

 

 

ηνλ πίλαθα 10α, πεξλψληαο ζην κάζεκα ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο, παξαηεξνχκε 

φηη νη καζεηέο θαη ησλ δχν ηκεκάησλ ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ βξίζθνπλ ην κάζεκα ηεο 

λέαο ειιεληθήο γιψζζαο εμίζνπ ρξήζηκν θα ελδηαθέξνλ. Σν ίδην κπνξνχκε λα 

επηζεκάλνπκε θαη γηα ηε ΐ΄ θαη ηε Γ΄ Γπκλαζίνπ, αθνχ νη καζεηέο θαίλεηαη λα 

        Πίνακας  10α 
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αλαγλσξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ καζήκαηνο, ηνπνζεηψληαο ηε ζηελ πξψηε ζέζε. 

Σε δεχηεξε ζέζε θαηέρεη ν ραξαθηεξηζκφο «ελδηαθέξνλ», ελψ είλαη ζεκαληηθφ λα 

παξαηεξήζνπκε φηη θαλέλαο δελ ζεσξεί ην κάζεκα άρξεζην. 

 

Ώπφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 11 εχθνια κπνξνχκε λα εμαγάγνπκε φηη νη καζεηέο ηφζν 

ησλ πεηξακαηηθψλ φζν θαη ησλ ηκεκάησλ ειέγρνπ φισλ ησλ ηάμεσλ αλαγλσξίδνπλ 

φηη ε λέα ειιεληθή ζρεηίδεηαη κε ηελ αξραία ειιεληθή ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ φρη 

κφλν ζην ιεμηιφγην αιιά θαη ζηε γξακκαηηθή θαη ζηε ζχληαμε, παξφιν πνπ δελ 

ζεσξνχλ φηη ε αληηζηηθηηθή κειέηε ηνπο ζα έθαλε ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ (βι. 

Πίλαθα 9), ζέζε ε νπνία δείρλεη λα αλαηξέπεηαη ζηηο α posteriori δειψζεηο ησλ 

πεηξακαηηθψλ ηκεκάησλ κεηά ηελ εμέηαζε ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ 

ζε παξαιιειία.  

Πίνακας 11 
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πσο απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο πίλαθεο 12α & 12β ζηελ Ώ΄ θαη ζηε ΐ΄ Γπκλαζίνπ νη 

καζεηέο βξίζθνπλ ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο αξθεηά ρξήζηκν θαη ελδηαθέξνλ. 

Ώληίζεηα, ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ θαίλεηαη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηηο αθξαίεο ζέζεηο 

(πνιχ-θαζφινπ), ρσξίο σζηφζν λα κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνηνλ 

ραξαθηεξηζκφ. 

Πίνακας 12α 
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ηνλ πίλαθα 13 θαίλεηαη φηη πάλσ απφ ην 50% ησλ καζεηψλ ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ θαη 

ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο ηεο ΐ΄ ζεσξνχλ φηη δηδάζθνληαη πνίεζε γηα λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε ηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπ/εο πνηεηή/ηξηαο, αλαγλσξίδνληαο κε ηνλ ηξφπν 

ηνπο ηε ιεηηνπξγία ηεο «πνηεηηθήο γξακκαηηθήο». Αχν καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ 

ζεκείσζαλ φηη ε δηδαζθαιία ηεο πνίεζεο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο αιιά θαη ζηελ ζπγγξαθή -πην σξαίσλ- πνηεκάησλ. Ώληίζεηα, ην πνζνζηφ ησλ 

καζεηψλ πνπ πξνέθξηλαλ ηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπ/εο πνηεηή/ηξηαο κεηψλεηαη ζην 

ηκήκα ειέγρνπ ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ θαη ζε φιε ηε Γ΄. Μαζεηήο ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ ηνπ 

πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο επεζήκαλε άιιν έλαλ -αμηαθφ- ιφγν, απηφλ ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηεο πνίεζεο σο κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηζηνξίαο. Άμην 

αλαθνξάο, επίζεο, είλαη ην πνιχ ρακειφ πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ 

πνπ πηζηεχεη φηη δηδάζθνληαη πνίεζε, γηα λα βειηηψζνπλ ηε ρξήζε ηεο λέαο ειιεληθήο 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ησλ δχν άιισλ ηάμεσλ, ζηνπο νπνίνπο ε επηινγή απηή 

θαηέρεη πςειή ζέζε. ην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε φηη ζεκεηψζεθαλ θαη πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο απφ απηέο πνπ είρακε πξνβιέςεη απφ ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ θαη ησλ 2 ηκεκάησλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο πνίεζεο απφ ηα παηδηά. πγθεθξηκέλα, έλαο καζεηήο ηνπ ηκήκαηνο 

ειέγρνπ απέδσζε ζηελ πνίεζε «ζπλαηζζεκαηηθφ πξφζεκν», ιέγνληαο φηη 

«δηδαζθφκαζηε πνίεζε γηαηί θάπνηα πνηήκαηα καο εθθξάδνπλ». Ώληίζηνηρε 

απάληεζε έδσζε θαη καζεηήο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο ζεκεηψλνληαο «γηα λα 

αλαιχζνπκε ηαπηφρξνλα ηελ ςπρνζχλζεζή καο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά καο». Ώληίζεηα, 

θάπνηνο ζπκκαζεηήο ηνπ ζεκείσζε «γηα λα θαιιηεξγήζνπκε ην πλεχκα καο».  
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ηνλ πίλαθα 14 δελ κπνξνχκε λα κελ παξαηεξήζνπκε φηη ην 89% ησλ καζεηψλ ηνπ 

πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ απάληεζε φηη ε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερλίαο ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ. Οη 

ππφινηπεο παξάκεηξνη ζπζρέηηζεο ησλ δχν γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ βξίζθνληαη πνιχ 

ρακειφηεξα ζηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ. Ώμίδεη, επίζεο, λα επηζεκάλνπκε φηη ε 

εθκάζεζε ηεο γξακκαηηθήο ηζνζηαζκίδεηαη πεξίπνπ κε ηελ εθκάζεζε ηνπ 

ζπληαθηηθνχ ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ θαηαιακβάλνληαο ρακειέο ζέζεηο. Με 

εμαίξεζε ην ηκήκα ειέγρνπ ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ ζην νπνίν πεξίπνπ ην 40% ησλ 

καζεηψλ αλαγλσξίδεη ηε ζπκβνιή ηεο ινγνηερλίαο ζηελ θαηαλφεζε 

γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο, ζε φια ηα ππφινηπα 

ηκήκαηα ηα πνζνζηά είλαη εκθαλψο κηθξφηεξα. Μάιηζηα, δελ κπνξνχκε λα κελ 

ζπλππνινγίζνπκε ην γεγνλφο φηη ε Γ΄ Γπκλαζίνπ, ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 35% θαη γηα 

ηα δχν ηκήκαηα, δελ αλαγλσξίδεη θακία ζπζρέηηζε κεηαμχ ινγνηερλίαο θαη αξραίσλ 

ειιεληθψλ. Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη δειψζεηο ησλ καζεηψλ ζηα focus 

group ησλ πεηξακαηηθψλ ηκεκάησλ φισλ ησλ ηάμεσλ, νη νπνίνη κεηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηδαζθαιηψλ εξκήλεπζαλ ηε ρξήζε πνηεηηθήο γξακκαηηθήο, 

αλαγλσξίδνληαο επνκέλσο ηε ζπζρέηηζε ησλ δχν αληηθεηκέλσλ. 

Πίνακας 14 
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ηελ αληίζηνηρε εξψηεζε γηα ηε ζπκβνιή ηεο ινγνηερλίαο ζην κάζεκα ηεο λέαο 

ειιεληθήο απηή ηε θνξά, δηαπηζηψλεηαη φηη ηηο πςειφηεξεο ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ ε 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ λέσλ ειιεληθψλ θεηκέλσλ θαη ε θαηαλφεζε ηνπ 

λενειιεληθνχ ιεμηινγίνπ. Δ εθκάζεζε ηεο λενειιεληθήο γξακκαηηθήο θαηέρεη ηελ 

πςειφηεξε ζέζε (45%) ζην ηκήκα ειέγρνπ ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ αιιά θαη ζην 

αληίζηνηρν ηκήκα ηεο ΐ΄ (40%). ην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ην 

ηειεπηαίν ηκήκα ζεκείσζε ην ίδην πνζνζηφ ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ πίλαθα. Κάηη ην νπνίν παξαηεξνχκε, επίζεο, είλαη φηη πάλσ απφ ηνπο 

κηζνχο καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ επηζεκαίλνπλ ηε ζπκβνιή 

ηεο ινγνηερλίαο ζηελ εθκάζεζε ηεο λενειιεληθήο ζχληαμεο. Σέινο, φπσο θαη ζηνλ 

πξνεγνχκελν πίλαθα, έηζη θαη ζε απηφλ, εχθνια κπνξνχκε λα εμαγάγνπκε φηη ε Γ΄ 

Γπκλαζίνπ βξίζθεη κηθξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ινγνηερλίαο θαη λενειιεληθψλ 

γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ. Παξφια απηά, 2 καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο 

ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο ζεκείσζαλ σο πξφζζεην ιφγν ζχλδεζεο λέαο ειιεληθήο 

γιψζζαο θαη ινγνηερλίαο ηε ζπκβνιή ηεο ηειεπηαίαο ζηελ παξαγσγή ιφγνπ θαη ηε 

ρξήζε ιεμηινγίνπ.  

 

8.2. Κιείδα Παξαηήξεζεο 

 

Δ θιείδα παξαηήξεζεο ε νπνία ζπκπιεξψζεθε ζηε δηάξθεηα θάζε δηδαζθαιίαο απφ 

ηηο παξαηεξήηξηεο ιεηηνχξγεζε πξνπαξαζθεπαζηηθά γηα ην επφκελν θαηά ζεηξά 
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εξεπλεηηθφ εξγαιείν, ηηο νκάδεο εζηίαζεο. Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα δχν εξεπλεηηθά 

καο εξσηήκαηα, επηδίσμε καο ζπληζηνχζε ε θαηαγξαθή ηεο αληαπφθξηζεο ησλ 

καζεηψλ, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ειέγμνπκε ηε ζπκκεηνρή ηνπο βαζηδφκελνη ζηνλ 

άμνλα ηεο ζπρλφηεηαο. Ώπνδειηηψλνληαο θαη θσδηθνπνηψληαο ηα δεδνκέλα καο, 

νδεγεζήθακε ζηε δεκηνπξγία πηλάθσλ νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα 

πάλσ ζηα νπνία δνκήζεθε ε δηδαζθαιία ηφζν ησλ πεηξακαηηθψλ φζν θαη ησλ 

ηκεκάησλ ειέγρνπ ηεο Ώ΄ θαη ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ. Δ ηειεπηαία ηάμε εμαηξείηαη απφ ην 

ζηάδην ηεο άζθεζεο, ε νπνία δελ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ. 

Ώλαιπηηθφηεξα, ε εθάζηνηε δηδαζθαιία επηκεξίζηεθε ζηα ζηάδηα ηεο αθφξκεζεο, ηεο 

παξνπζίαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ πίλαθα ζεσξίαο θαη ηεο 

άζθεζεο θαη ε αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ππνινγίζηεθε αλαινγηθά κε ηηο εξσηήζεηο 

πνπ ηέζεθαλ ζην αληίζηνηρν ζηάδην.  

 

Ώληαπφθξηζε  ησλ καζεηψλ ηεο Ώ’ Γπκλαζίνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

ζηα αξραία ειιεληθά 

 Αθόπμηζη Παποςζίαζη 

θαινομένος 

ςμπλήπωζη 

πίνακα 

θεωπίαρ 

Άζκηζη 

Πεηξακαηηθό 

(18 καζεηέο) 

38 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 8 εξσηήζεηο 

83 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 19 

εξσηήζεηο 

10 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 4 εξσηήζεηο 

11 απαληήζεηο 

ζε 3 εξσηήζεηο 

Διέγρνπ  

(20 καζεηέο) 

14 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 4 εξσηήζεηο 

78 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 19 

εξσηήζεηο 

22 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 3 εξσηήζεηο 

42 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 7 εξσηήζεηο 

 

πσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα, ζην ζηάδην ηεο αθφξκεζεο ζην πεηξακαηηθφ ηκήκα 

ηέζεθαλ νη δηπιάζηεο εξσηήζεηο ζπγθξηηηθά κε ην ηκήκα ειέγρνπ. Παξφια απηά δελ 

κπνξνχκε λα κελ επηζεκάλνπκε φηη ε αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ηνπ πεηξακαηηθνχ 

ηκήκαηνο μεπεξλάεη θαηά πνιχ ηελ αληίζηνηρε αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο ειέγρνπ. ην ζηάδην ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ζπληαθηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ θαηεγνξνχκελνπ, ζην πεηξακαηηθφ ηκήκα επηιέρζεθε λα 

παξνπζηαζηεί αληηζηηθηηθά κε ηα λέα ειιεληθά, ελψ ζην ηκήκα ειέγρνπ ε δηδαζθαιία 

πεξηνξίζηεθε κφλν ζηα αξραία ειιεληθά. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

φηη νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε ζχληαμε ησλ λενειιεληθψλ πξνηάζεσλ θαη ηελ 
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αληίζηνηρή ηνπο ζηα αξραία ειιεληθά πξνζκεηξήζεθαλ σο κία εξψηεζε. 

Παξαηεξνχκε φηη ζην ζηάδην απηφ ηεο δηδαζθαιίαο, ε αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ησλ 

δχν ηκεκάησλ ζε ηζάξηζκεο εξσηήζεηο ζρεδφλ ηαπηίδεηαη, ελψ ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

πίλαθα ζεσξίαο (βι. Παξάξηεκα, θχιια εξγαζίαο) ε αληαπφθξηζε ηνπ ηκήκαηνο 

ειέγρνπ είλαη ιίγν παξαπάλσ απφ δηπιάζηα ζε ζρέζε κε απηή ηνπ πεηξακαηηθνχ. 

Πνιχ κεγαιχηεξε παξαηεξνχκε φηη ήηαλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο ειέγρνπ ζηελ άζθεζε. ην ζεκείν απηφ, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ην 

πεηξακαηηθφ ηκήκα δελ πξφιαβε λα νινθιεξψζεη ηελ επεμεξγαζία φισλ ησλ 

παξαδείγκαηα ηεο άζθεζεο, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπκε πιήξε εηθφλα γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο.   

 

Ώληαπφθξηζε  ησλ καζεηψλ ηεο ΐ’ Γπκλαζίνπ ζηε δηδαζθαιία ηεο πξνζηαθηηθήο 

έγθιηζεο ζηα αξραία ειιεληθά 

 Αθόπμηζη Παποςζίαζη 

θαινομένος 

ςμπλήπωζη 

πίνακα 

θεωπίαρ 

Άζκηζη 

Πεηξακαηηθό 

(16 καζεηέο) 

21 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 8 εξσηήζεηο 

89 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 14 εξσηήζεηο 

24 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 4 εξσηήζεηο 

6 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 4 εξσηήζεηο 

Διέγρνπ  

(17 καζεηέο) 

4 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 3 εξσηήζεηο 

30 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 12 εξσηήζεηο 

27 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 5 εξσηήζεηο  

7 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 4 εξσηήζεηο 

 

ην ζηάδην ηεο αθφξκεζεο, είλαη εκθαλήο ε θαηά πνιχ κεγαιχηεξε αληαπφθξηζε ησλ 

καζεηψλ ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο 

ειέγρνπ. Σν ίδην κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε θαη ζην επφκελν ζηάδην, απηφ ηεο 

παξνπζίαζεο ηνπ γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ, ζην νπνίν αθνινπζψληαο ηελ ίδηα 

θηινζνθία θαηακέηξεζεο, νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηηο αληηζηηθηηθέο πξνηάζεηο 

ζε λέα θαη αξραία ζπλππνινγίζηεθαλ σο κία. Ώπφ ηελ άιιε, ζηηο δχν επφκελεο 

θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο, ε αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν ηκεκάησλ 

θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα.  
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Ώληαπφθξηζε  ησλ καζεηψλ ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ ζηε δηδαζθαιία ησλ δεπηεξεπνπζψλ 

αηηηνινγηθψλ πξνηάζεσλ ζηα αξραία ειιεληθά 

 Αθόπμηζη Παποςζίαζη 

θαινομένος 

ςμπλήπωζη 

πίνακα 

θεωπίαρ 

Άζκηζη 

Πεηξακαηηθό  

(20 καζεηέο) 

14 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 5 εξσηήζεηο 

17 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 2 εξσηήζεηο 

14 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 5 εξσηήζεηο 

 

          ___ 

Διέγρνπ  

(18 καζεηέο) 

6 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 2 εξσηήζεηο 

22 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 8 εξσηήζεηο 

10 

αληαπνθξίζεηο 

ζε 7 εξσηήζεηο  

 

         ___ 

 

ην ζηάδην ηεο αθφξκεζεο, κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε αληαπφθξηζε ησλ 

καζεηψλ ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ 

ηκήκαηνο ειέγρνπ, κηθξφηεξε φκσο αλ ηε ζπγθξίλνπκε κε ηηο αληαπνθξίζεηο ησλ 

πεηξακαηηθψλ ηκεκάησλ ησλ πξνεγνχκελσλ ηάμεσλ ζην ίδην ζηάδην. Παξφια απηά, 

ζην επφκελν ζηάδην δηδαζθαιίαο, ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ηνπ πεηξακαηηθνχ 

ηκήκαηνο ππεξβαίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ, αλ ιάβνπκε ππ΄ φςηλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ ηηζέκελσλ εξσηήζεσλ. Σν ππφ εμέηαζε γξακκαηηθφ θαηλφκελν ζηε Γ΄ 

Γπκλαζίνπ πξνζεγγίζζεθε θεηκελνθεληξηθά, επηινγή πνπ εμεγεί ηνλ κηθξφ αξηζκφ 

ησλ ηηζέκελσλ εξσηήζεσλ -ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο 2 ηάμεηο-, δεδνκέλνπ φηη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηελ νιφηεηα ηνπ θεηκέλνπ. ην 

επφκελν ζηάδην, απηφ ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ πίλαθα, ηα δχν ηκήκαηα θαίλεηαη λα 

ηζνξξνπνχλ, κε ην πεηξακαηηθφ λα ππεξηεξεί ειάρηζηα.  

 

8.3. Θεκαηηθή Ώλάιπζε Οκάδσλ Βζηίαζεο (focus groups) 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο απνκαγλεηνθσλήζεηο ησλ 

νκάδσλ εζηίαζεο, επηιέμακε ηε ζεκαηηθή αλάιπζε, ε νπνία ελδείθλπηαη γηα ηηο 

κειέηεο πνπ επηδηψθνπλ λα αλαδείμνπλ ηηο εξκελείεο ησλ δεδνκέλσλ (Alhojailan, 

2012: 40). Λακβάλνληαο, επνκέλσο, ππ’ φςηλ φηη ε εξκελεία ηνπ ιφγνπ ησλ καζεηψλ 

απνηειεί γηα ηελ παξνχζα κειέηε ζηάδην θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απάληεζε ζηα 

εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα, επηιέμακε γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο ην 
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κνληέιν ησλ Miles & Huberman (1994: 12) βαζηδφκελν ζε 3 ζηάδηα, απηφ ηεο 

απινπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ, έθζεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη εμαγσγήο απνηειεζκάησλ. 

 ην πξψην ζηάδην, ηεο απινπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ, ζπγθεληξψζακε θαη 

νξγαλψζακε ηα δεδνκέλα καο ζε έλα αξρείν word, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

επηιέμνπκε εθείλα ηα ιεθηηθά ζχλνια ηα νπνία καο είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ έληαμή 

ηνπο ζε κεγαιχηεξα κνηίβα. Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην πξναλαθεξζέλ ζηάδην 

ήηαλ ε πνιιαπιή αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ καο, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηνπο Bogdan 

& Biklen (2007: 165, φπ. αλαθ. ζην Alhojailan, 2012: 43), νη νπνίνη δηαηείλνληαλ φηη 

ν εξεπλεηήο νθείιεη λα δηαβάζεη ηα ζπιιερζέληα δεδνκέλα ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο 

γηα λα απνθηήζεη αίζζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. ηε ζπλέρεηα, έρνληαο πάληα σο 

νδνδείθηε ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα, ελέξγεηα πνπ πξνηείλεηαη απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο (Halldorson, 2009, φπ. αλαθ. ζην Alhojailan, 2012: 44) επηζεκάλακε κε 

αθξίβεηα ηα απνζπάζκαηα - ιεθηηθά ζχλνια πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

ΐαζηδφκελνη ζηα απνζπάζκαηα απηά, επηκεξίζακε ηα δεδνκέλα ζε κηθξφηεξα 

ηκήκαηα, θαηαδεηθλχνληαο ηα πξψηα ζέκαηα. Ξαλαδηαβάδνληαο ηα δεδνκέλα θαη  

εζηηάδνληαο ζε πιεξνθνξίεο πνπ δελ είραλ παξαηεξεζεί ζην πξψην επίπεδν (Ryan & 

Bernard, 2003, φπ. αλαθ. ζην Alhojailan, 2012: 44) δεκηνπξγήζακε ηα ζέκαηα «2
νπ

 

επηπέδνπ», ηνπο «θσδηθνχο», ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ ζε έλα λέν αξρείν word, νχησο 

ψζηε λα έρνπκε πιήξε επνπηεία ηνπ πιηθνχ καο. 

 ην δεχηεξν ζηάδην, ηεο έθζεζεο ησλ δεδνκέλσλ, νξγαλψζακε κε μερσξηζηφ 

ρξψκα ηα δεδνκέλα ζε ελλνηνινγηθέο νκάδεο κε άμνλα ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζην 

νπνίν απαληνχζαλ θαη ην ηκήκα (πεηξακαηηθφ – ειέγρνπ) ηεο εθάζηνηε ηάμεο ζηελ 

νπνία αληηζηνηρνχζαλ. ηφρν ζπληζηνχζε ε δηεξεχλεζε δηαθνξψλ, νκνηνηήησλ, 

αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ ηνπο. Έηζη, νδεγεζήθακε ζην ηειηθφ ζηάδην ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ, ηα νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα 

μερσξηζηά γηα θάζε ηάμε.  

 

8.3.1. Αηακνξθψλνληαο ηηο θαηεγνξίεο  

 

Γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θαηεγνξηψλ, ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνέθπςαλ ιάβακε ππ΄ φςηλ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ θαη ζηηο 2 

νκάδεο εζηίαζεο (πςειήο ζπκκεηνρήο-επίδνζεο/ρακειήο ζπκκεηνρήο-επίδνζεο) ηφζν 

ηνπ πεηξακαηηθνχ φζν θαη ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ ηεο θάζε ηάμεο, επηηπγράλνληαο κία 
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νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ππφ κειέηε εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ ε νπνία νδήγεζε ζε 

εγθπξφηεξα απνηειέζκαηα. Οη γεληθέο θαηεγνξίεο θαη νη ππνθαηεγνξίεο πνπ 

πξνέθπςαλ απαληνχλ μερσξηζηά ζε θάζε εξεπλεηηθφ εξψηεκα εθηφο ηεο ηειεπηαίαο 

πνπ εκπίπηεη θαη ζηα 2 θαη ζα παξνπζηαζηνχλ μερσξηζηά γηα θάζε ηάμε, εθηφο απηψλ 

πνπ αθνξνχζαλ κφλν ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηνχζαλ 

ζπγρψλεπζε. ζνλ αθνξά ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ε εμεηδίθεπζε 

πεξηπηψζεσλ εζηηαζκέλσλ ζηα πεηξακαηηθά ηκήκαηα θαη ηα ηκήκαηα ειέγρνπ ζα 

παξνπζηαζηεί ζην θείκελν αλάιπζεο πνπ αθνινπζεί, ελψ ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα αθνξά κφλν ηα πεηξακαηηθά ηκήκαηα. Ώλαιπηηθά, νη γεληθέο θαηεγνξίεο θαη 

νη ππνθαηεγνξίεο φπσο πξνέθπςαλ είλαη νη εμήο: 

 

1. Θεκαηηθό Κέληξν Α΄ Δξεπλεηηθνύ Δξσηήκαηνο: ύλδεζε αξραίαο θαη 

λέαο ειιεληθήο  

 

1.1. Σα αξραία ειιεληθά είλαη ρξήζηκα / ελδηαθέξνληα ιφγσ: 

1.1.1. χλδεζεο κε ηε λέα ειιεληθή  

1.1.2. πκβνιήο ζηε γισζζηθή παηδεία 

1.1.3. Γλσξηκίαο κε ην αμηαθφ ζχζηεκα ησλ αξραίσλ (πνιηηηζκφο, γιψζζα, 

ηζηνξία) 

1.1.4. Κεηκεληθήο επαθήο 

 

1.2.  Ώπνπζία ρξεζηκφηεηαο / ελδηαθέξνληνο αξραίσλ ειιεληθψλ ιφγσ: 

1.2.1. Αχζθνισλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ 

1.2.2. Σξφπνπ δηδαζθαιίαο 

1.2.3. Ώπφθιηζεο απφ ηα λέα ειιεληθά 

 

1.3.  Δ δηδαζθαιία αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο ζπληείλεη (δηδαθηηθή 

ρξεζηκφηεηα): 

1.3.1. ηελ εθκάζεζε ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο 

1.3.2. ηελ εζσηεξίθεπζε ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ησλ αξραίσλ (πνιηηηζκφο, 

γιψζζα, ηζηνξία) 

1.3.3. ηελ αλάδεημε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο 
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1.4.  Θεηηθή αληαπφθξηζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηθνζπληαθηηθνχ 

θαηλνκέλνπ ιφγσ: 

1.4.1. Αηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ εζηηάδεη: 

1.4.1.1.  ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ (ζχλδεζε αξραίαο – 

λέαο ειιεληθήο) 

1.4.1.2.  ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο  

1.4.2. Ρφινπ ηεο δηδάζθνπζαο 

1.4.3. Βπηιεγκέλνπ δηδαθηηθνχ – επνπηηθνχ πιηθνχ 

 

1.5.  Με ζεηηθή αληαπφθξηζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηθνζπληαθηηθνχ 

θαηλνκέλνπ ιφγσ: 

1.5.1. Αηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ εζηηάδεη: 

1.5.1.1.  ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

1.5.1.2.  ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο 

1.5.2. Έιιεηςεο ρξφλνπ 

1.5.3. Βπηιεγκέλνπ δηδαθηηθνχ – επνπηηθνχ πιηθνχ 

 

2. Θεκαηηθό Κέληξν Β’ Δξεπλεηηθνύ Δξσηήκαηνο: Πνηεηηθή γξακκαηηθή 

 

2.1.  Πνηεηηθή γξακκαηηθή: Θεηηθή αληαπφθξηζε ζηελ επηινγή ιφγσ: 

2.1.1. Πεξηερνκέλνπ πνηήκαηνο 

2.1.2. Βλίζρπζεο ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

 

2.2.  Πνηεηηθή γξακκαηηθή: Βξκελεία επηινγήο 

2.2.1. Βλεξγνπνίεζε ελδηαθέξνληνο 

2.2.2. πλεηζθνξά ζηε δηαζεκαηηθφηεηα 

2.2.3. πκπεξίιεςε εμεηαδφκελνπ γξακκαηηθνζπληαθηηθνχ θαηλνκέλνπ 

 

3. Γεληθή Απνηίκεζε: πκβνιή δηδαζθαιίαο ζηελ θαηά δήισζε θαηαλόεζε 

ηνπ ππό εμέηαζε θαηλνκέλνπ 

 

3.1. πλέβαιε ιφγσ: 

3.1.1. χλδεζεο κε ηε λέα ειιεληθή 
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3.1.2. Βπηιεγκέλνπ δηδαθηηθνχ - επνπηηθνχ πιηθνχ 

3.1.3. Σξφπνπ δηδαζθαιίαο  

 

3.2.  Αελ ζπλέβαιε εληζρπηηθά ιφγσ: 

Ώπνπζίαο νπζηαζηηθήο δηαθνξνπνίεζεο απφ κία ηππηθή δηδαζθαιία 

 

1. Θεκαηηθό Κέληξν Α΄ Δξεπλεηηθνύ Δξσηήκαηνο: ύλδεζε αξραίαο θαη 

λέαο ειιεληθήο  

 

1.1. Σα αξραία ειιεληθά είλαη ρξήζηκα/ ελδηαθέξνληα ιφγσ: 

 

1.1.1. χλδεζεο κε ηε λέα ειιεληθή  

Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

Έλαο αξηζκφο καζεηψλ ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ θαίλεηαη λα ζεσξεί ηα αξραία ειιεληθά 

κάζεκα πνπ ηνπ θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ, επηζεκαίλνληαο παξάιιεια ηε ρξεζηκφηεηα 

ηνπ ιφγσ ηεο ζχλδεζεο κε ηε λέα ειιεληθά. Κάπνηνη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ 

πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο πςειήο ζπκκεηνρήο θαη επίδνζεο επηζεκαίλνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά: «κνπ αξέζνπλ πνιχ ηα αξραία γηαηί πηζηεχσ φηη είλαη έλα ρξήζηκν 

κάζεκα, είλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ, επίζεο καο βνεζάεη πάξα πνιχ ζηε λέα ειιεληθή 

γιψζζα». Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ζρφιηα πνπ αθνχζηεθαλ ζην focus 

group ρακειήο ζπκκεηνρήο - επίδνζεο ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ. Μαζεηέο πνπ δήισζαλ 

ηελ απαξέζθεηα ηνπο γηα ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ελ γέλεη, αλαγλψξηζαλ 

εληνχηνηο ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε λέα ειιεληθή: «είλαη άρξεζηα γηα κέλα... κφλν ζηε λέα 

γιψζζα ζνπ ρξεζηκεχνπλ, ηίπνηα άιιν». 

ΐ΄ Γπκλαζίνπ  

ηε ΐ΄ Γπκλαζίνπ παξαηεξείηαη πάιη φηη ηε ρξεζηκφηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ιφγσ ηεο ζχλδεζεο ηνπο κε ηε λέα 

ειιεληθή επεζήκαλαλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, εζηηάδνληαο απηή ηε θνξά ζε 

νκνηφηεηεο ησλ δχν γισζζηθψλ κνξθψλ ζε επίπεδν ιεμηινγίνπ. Υαξαθηεξηζηηθά 

επηζεκαίλνπλ: «γηα κέλα είλαη πνιχ ρξήζηκα [ηα αξραία ειιεληθά] γηα ηα λέα 
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ειιεληθά», «κνπ αξέζνπλ πεξηζζφηεξν ηα θείκελα επεηδή κνηάδνπλ κε ηα λέα, 

καζαίλεηο θαηλνχξγηεο ιέμεηο –είλαη παξφκνηεο, νπφηε γίλνληαη ιίγν πην εχθνια», 

«κνπ αξέζεη πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θάπνηεο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη νη 

αξραίνη, θξάζεηο θ.ά.».  

Γ΄ Γπκλαζίνπ  

Έλαο κεγάινο αξηζκφο θαη ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ θαίλεηαη λα πξφθξηλε ηε ζχλδεζε 

αξραίαο - λέαο ειιεληθήο σο ζπληζηψζα ηεο ρξεζηκφηεηαο αιιά θαη ηεο αλάδεημεο 

ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην κάζεκα. Βπηβεβαησηηθά είλαη ηα ζρφιηα καζεηψλ: «ηα 

αξραία είλαη ε βάζε ησλ λέσλ, νπφηε ρξεηάδεηαη λα έρνπκε θάπνηεο βαζηθέο γλψζεηο, 

γηα λα πξνρσξήζνπκε θαη ζηα λέα», «είλαη ελδηαθέξνλ, ρξήζηκν [ην κάζεκα ησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ] θαη καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε ηελ ειιεληθή γιψζζα», 

«πξέπεη λα μέξεηο θάπνηα γεληθά πξάγκαηα απφ ηελ αξραία γιψζζα, δειαδή απφ ηε 

γιψζζα ζνπ ε νπνία πξνήιζε θαη έγηλε ηψξα λέα ειιεληθή θαη απηφ αξγφηεξα ζα ζε 

βνεζήζεη ζηα λέα ειιεληθά, δειαδή ζα κπνξείο λα κηιάο θαιχηεξα». Άμην αλαθνξάο 

είλαη ην ζρφιην καζεηή απφ ην focus group ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ ρακειήο 

ζπκκεηνρήο – επίδνζεο ν νπνίνο επηζεκαίλεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ 

σο κέζνπ εξκελείαο θαηλνκέλσλ ησλ λέσλ ειιεληθψλ πνπ δελ αηηηνινγνχληαη κε 

άιιν ηξφπν: «[ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ] βνεζάεη πνιχ ζηα λέα θπξίσο ζε 

πξάγκαηα πνπ δελ αηηηνινγνχληαη απφ ηε λέα γιψζζα, φπσο θάπνηνη θαλφλεο 

ηνληζκνχ πνπ θαηεβαίλεη ν ηφλνο... κεξηθά πξάγκαηα δηθαηνινγνχληαη απφ ηα 

αξραία».  

 

1.1.2. πκβνιήο ζηε γισζζηθή παηδεία
24

 

Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

ηελ Ώ΄ Γπκλαζίνπ ε ρξεζηκφηεηα ηνπ καζήκαηνο ζπλδέζεθε γηα νξηζκέλνπο 

καζεηέο ηνπ focus group ρακειήο ζπκκεηνρήο – επίδνζεο θαη ησλ δχν ηκεκάησλ κε 

ηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο ζε εηπκνινγηθφ θαη ιεμηινγηθφ επίπεδν. Ώμίδεη λα 

αλαθέξνπκε φηη νη ελ ιφγσ καζεηέο αλ θαη αλαγλψξηζαλ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ 

                                                           
24

 Με ηνλ φξν  «γισζζηθή παηδεία» ελλννχκε ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα ζε 

εηπκνινγηθφ, ιεμηινγηθφ, γξακκαηηθνζπληαθηηθφ επίπεδν 
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καζήκαηνο ζηε θαηάθηεζε ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα, επεζήκαλαλ ηε δπζαξέζθεηα ηνπο 

γηα ην κάζεκα. Βλδεηθηηθέο ηνπνζεηήζεηο καζεηψλ ήηαλ νη εμήο: «[κέζα απφ ην 

κάζεκα ησλ α.ε.] καζαίλσ θαιχηεξα ηε γιψζζα κνπ, αιιά εγψ πξνζσπηθά ην 

βαξηέκαη», «είλαη ρξήζηκν κάζεκα επεηδή κπνξείο λα κηιάο πην ζσζηά, λα κάζεηο απφ 

πνχ πξνέξρνληαη νη ιέμεηο θαη ε γιψζζα ζνπ, αιιά δελ κε ελδηαθέξνπλ πνιχ ζαλ 

κάζεκα», «γηα κέλα είλαη ρξήζηκα [ηα αξραία ειιεληθά], επεηδή ζε βνεζάλε λα μέξεηο 

απφ πνχ πξνέξρεηαη κία ιέμε, πψο λα ηελ γξάςεηο, αλ δελ ηελ έρεηο μαλαθνχζεη». 

ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

Δ ζχλδεζε ζεηηθήο αληαπφθξηζεο ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ κε ηνλ ζσζηφ 

ρεηξηζκφ ηεο γιψζζαο επηζεκαίλεηαη θαη απφ καζεηέο ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ: «[ηα α.ε.] 

καο βνεζάλε λα κάζνπκε ηελ αξρή ηεο γιψζζαο, ηελ εμέιημε ηεο, καζαίλνπκε 

θαηλνχξγηνπο θαλφλεο θαη πηζηεχσ φηη απηφ είλαη ελδηαθέξνλ θαη ρξήζηκν», «ηα 

ζεσξεηηθά πάληα ζα καο αθνινπζνχλ γηα κηα δσή, αλεμάξηεηα απφ ηηο δηάθνξεο 

θαηεπζχλζεηο πνπ ζέιεη λα δηαιέμεη ν θαζέλαο, κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο γλψζεηο πνπ 

καζαίλεη ζηα θηινινγηθά», «κνπ αξέζεη λα καζαίλσ ηχπνπο απ’ έμσ θαη λα ηνπο 

εθαξκφδσ», «κε βάζε ηα αξραία ζα κάζεηο πην θαιά λα εθθξάδεζαη». Οη καζεηέο ηνπ 

πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο πςειήο ζπκκεηνρήο – επίδνζεο θαίλεηαη λα εζηηάδνπλ ζηνλ 

γξακκαηηθνζπληαθηηθφ άμνλα: «εκέλα κνπ αξέζεη πεξηζζφηεξν ε γξακκαηηθή, γηαηί 

κε βνεζά λα θάλσ ρξνληθέο αληηθαηαζηάζεηο γηα παξάδεηγκα ή λα θιίλσ 

νπζηαζηηθά», «κνπ αξέζεη γεληθά φιε ε λννηξνπία, κνπ αξέζεη πνπ καζαίλσ 

γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ θαη κνπ αξέζεη λα ζπληάζζσ πξνηάζεηο θαη λα ηηο θηηάρλσ».  

Γ΄ Γπκλαζίνπ 

ηε Γ΄ Γπκλαζίνπ, ε θαηάθηεζε ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα επηζεκάλζεθε κφλν απφ 

καζεηέο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο πνπ ζπκκεηείραλ ζην focus group ρακειήο 

ζπκκεηνρήο – επίδνζεο, εζηηάδνληαο κάιηζηα ζηε ζπκβνιή ηνπ καζήκαηνο ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο εηπκνινγίαο ησλ ιέμεσλ. Μαζεηέο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ 

«ελδηαθέξνλ γηαηί καζαίλεηο ξίδεο ιέμεσλ πνπ δελ μέξεηο», «εκέλα κνπ αξέζεη 

πεξηζζφηεξν ην ιεμηιφγην, γηαηί καζαίλεηο θαηλνχξγηεο ιέμεηο θαη ηηο ξίδεο πνπ κπνξεί 

λα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθέο απ’ απηέο».  
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1.1.3. Γλσξηκίαο κε ην αμηαθφ ζχζηεκα ησλ αξραίσλ (πνιηηηζκφο, γιψζζα, 

ηζηνξία) 

Δ θαηεγνξία απηή αθνξά κφλν ηνπο καζεηέο ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ θαη ηεο Γ΄ 

Γπκλαζίνπ, αθνχ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ιφγσλ ησλ καζεηψλ ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ δελ 

παξαηεξήζεθε εζηίαζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν άμνλα.  

Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

Γηα θάπνηνπο καζεηέο ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα απηνχο ηεο νκάδαο 

εζηίαζεο πςειήο ζπκκεηνρήο – επίδνζεο, ε ρξεζηκφηεηα θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζπλδέεηαη κε ηε γλσξηκία ησλ 

αμηαθψλ θσδίθσλ ησλ αξραίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ πνιηηηζκφ, ηα ήζε – έζηκα, ηε 

γιψζζα ηνπο. Βλδεηθηηθά αλαθέξνπλ «[κέζσ ησλ αξραίσλ] καζαίλνπκε πσο 

ζθέθηνληαλ νη αξραίνη ή ηε γιψζζα ηνπο θαη θάπνηα έζηκα». 

Γ΄ Γπκλαζίνπ  

Μεγάινο αξηζκφο καζεηψλ ηεο ηάμεο απηήο θαίλεηαη λα επηθεληξψζεθε ζηελ 

αλαγθαηφηεηα γλσξηκίαο κε ηνλ αξραίν πνιηηηζκφ, ηελ αξραία ηζηνξία θαη γιψζζα 

κέζσ ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ, αθφκα θαη αλ ηα ηειεπηαία δηαθέξνπλ απφ ηα λέα 

ειιεληθά. Βπηβεβαησηηθέο ηεο παξαπάλσ ζέζεο είλαη κεξηθέο απφ ηηο επηζεκάλζεηο 

ηνπο «είλαη ελδηαθέξνλ [κάζεκα], γηαηί καζαίλεηο ηελ ηζηνξία ηεο γιψζζαο ζνπ», «ηα 

αξραία είλαη ε κεηξηθή καο γιψζζα», «πηζηεχσ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα θάλνπκε 

αξραία [...] ππάξρνπλ άιιεο ρψξεο πνπ εθηηκάλε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, κάιηζηα 

θάλνπλ θαη πεξηζζφηεξεο ψξεο απφ εκάο», «είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθά απφ ηα λέα 

αιιά είλαη θαη απηφ ελδηαθέξνλ γηαηί ζηελ νπζία φια απφ θεη άξρηζαλ», «είλαη θαιφ 

λα γλσξίδνπκε ηνλ πνιηηηζκφ καο, είλαη σξαίν λα γλσξίδνπκε ηελ γιψζζα ησλ 

πξνγφλσλ καο, έρεη αξθεηά ζεκεία ηα νπνία δελ είλαη ηφζν ρξήζηκα ζηε ζχγρξνλε 

δσή αιιά ππάξρνπλ θαη κεξηθά πνπ κπνξεί λα ρξεζηκεχζνπλ».  

1.1.4. Κεηκεληθήο Βπαθήο  

Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

Οξηζκέλνη καζεηέο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ θαίλεηαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά απέλαληη ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ιφγσ ηεο 

επαθή ηνπο κε ηα αξραηνειιεληθά θείκελα. πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ φηη απφ ηα 
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αξραία ειιεληθά «κνπ αξέζνπλ πάξα πνιχ ηα θείκελα γηαηί πηζηεχσ ην ιεμηιφγην 

είλαη ηδηαίηεξν», «εκέλα κνπ αξέζνπλε ηα θείκελα θαη ε κεηάθξαζε».  

 ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

ηε ΐ΄ Γπκλαζίνπ, καζεηέο φισλ ησλ νκάδσλ εζηίαζεο θαη ησλ δχν ηκεκάησλ 

πξνέηαμαλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ θεηκεληθή επαθή σο παξάγνληα εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ην κάζεκα. ρφιηα πνπ επηβεβαηψλνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ απηφ είλαη 

ηα εμήο: «ηα θείκελα κνπ αξέζνπλε», «εκέλα ηα αξραία δελ κνπ αξέζνπλε, ην κφλν 

πνπ κνπ αξέζεη είλαη νη εξσηήζεηο αλάπηπμεο», «ε κεηάθξαζε [ησλ θεηκέλσλ κνπ 

αξέζεη]», «εκέλα κ αξέζεη πην πνιχ ε κεηάθξαζε», «ην θείκελν κνπ αξέζεη λα ην 

κεηαθξάδσ θαη κεηά λα δηαβάδσ ηη ιέεη ζηα λέα».  

Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Ώξθεηνί καζεηέο θαη ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ αλαθέξνληαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ 

σο άμνλα ελίζρπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην κάζεκα: «κνπ θαίλνληαη πην πνιχ 

ελδηαθέξνληα ηα θείκελα, επεηδή έρνπλ ηζηνξίεο, ηα άιια δελ κε ελζνπζηάδνπλ», «ηα 

θείκελα πεξηζζφηεξν [κνπ αξέζνπλ], είλαη ζαλ ηζηνξίεο  πνπ έιεγαλ νη παιηνί», «ην 

πην ελδηαθέξνλ είλαη ην θείκελν θαη ε κεηάθξαζε γηαηί ηα άιια είλαη ιίγν πην 

δχζθνια». Άμηα παξαηήξεζεο είλαη ε ηνπνζέηεζε ελφο καζεηή ηεο νκάδαο εζηίαζεο 

πςειήο ζπκκεηνρήο – επίδνζεο ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ γηα ηελ θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ: ην ζπληαθηηθφ θαη ε 

γξακκαηηθή είλαη πεξηζζφηεξν δηαδηθαζηηθά γηα λα θαηαιάβεηο ην θείκελν». 

 

1.2.  Ώπνπζία ρξεζηκφηεηαο/ελδηαθέξνληνο αξραίσλ ειιεληθψλ ιφγσ: 

 

1.2.1. Αχζθνισλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ 

Ώ΄ Γπκλαζίνπ  

Έλα πνζνζηφ καζεηψλ ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ επεζήκαλε ηε δπζθνιία θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο γξακκαηηθήο σο παξάγνληα έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο γηα ην 

κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά: «δελ κνπ αξέζεη 

θαζφινπ ε γξακκαηηθή, είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε, είλαη πνιχ πεξίπινθε, έρεη 

δηαθνξεηηθά πξάγκαηα απφ ηα λέα ειιεληθά, ην απαξέκθαην πνπ δελ έρνπκε ζηα 
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λέα». Κάπνηα άιινη εμέθξαζαλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ην πιήζνο θαλφλσλ «κνπ 

αξέζεη ιηγφηεξν ην φηη έρεη πάξα πνιιή γξακκαηηθή θαη έρεη αξθεηνχο ηφλνπο, ην 

νπνίν κε δπζθνιεχεη», «ζα ζπκθσλήζσ κε ηε ζπκκαζήηξηα κνπ πνπ είπε γηα ηε 

γξακκαηηθή... ππάξρνπλ πνιινί θαλφλεο».  

ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

Δ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ θαηέζεζε θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο φηη 

δπζθνιεχεηαη ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο πιεζψξαο θαλφλσλ ζην ζπληαθηηθφ 

θαη ηε γξακκαηηθή, εζηηάδνληαο ζην πνιπηνληθφ ζχζηεκα. Ώλαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα: 

«ε γξακκαηηθή δελ κ αξέζεη ηφζν πνιχ», «ην ζπληαθηηθφ [δελ κνπ αξέζεη], γηαηί είλαη 

ιίγν δχζθνιν θαη είλαη πεξίπινθν», «ην ζπληαθηηθφ δελ κνπ αξέζεη θαζφινπ, είλαη 

δχζθνιν θαη ιίγν βαξεηφ», κε άιινπο λα ζπκπιεξψλνπλ «δελ κπνξψ ηνπο ηφλνπο, 

δπζθνιεχνκαη κε ηα πλεχκαηα, πεξηζπσκέλεο θαη νμείεο, «θαη ζε κέλα ιηγφηεξν 

αξέζνπλ νη ηφλνη, γεληθά ηα πλεχκα, γηαηί πξέπεη λα ηα κάζεηο απ’ έμσ». Κάπνηνο 

καζεηήο ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ απφ ην focus group ρακειήο ζπκκεηνρήο – επίδνζεο 

θαηαζέηεη: «δελ κνπ αξέζνπλε ε γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ φια απηά, επεηδή δελ 

ρξεζηκνπνηνχκε θηφιαο απηνχο ηνπο ηχπνπο, δελ ηνπο ρξεζηκνπνηνχκε απηνχο ηνπο 

ηχπνπο ζηε δσή καο».  

Γ΄ Γπκλαζίνπ 

ηελ ηξίηε ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ θπξίσο νη καζεηέο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο 

πςειήο ζπκκεηνρήο – επίδνζεο θαηά γεληθή νκνινγία θαλέξσζαλ ηε δπζαξέζθεηα 

ηνπο γηα ηε γξακκαηηθή, εζηηάδνληαο ζηα παξεπφκελα ηνπ ξήκαηνο: «ε γξακκαηηθή 

έρεη δχζθνια θαηλφκελα, πεξηζζφηεξα απ’ ηα λέα θαη πην δχζθνια», «πάξα πνιινί 

ρξφλνη θαη εγθιίζεηο», «πεξηζζφηεξεο εγθιίζεηο [απφ ηα λέα ειιεληθά]».  

 

1.2.2. Σξφπνπ δηδαζθαιίαο  

Ώ΄ & Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Σνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ σο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ 

επεζήκαλαλ θάπνηνη καζεηέο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο ρακειήο ζπκκεηνρήο – 

επίδνζεο ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ θαη θάπνηνη ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ ρακειήο ζπκκεηνρήο 
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– επίδνζεο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ. Βλδεηθηηθά επηβεβαησηηθά ζρφιηα είλαη ηα εμήο:  

«κεξηθέο θνξέο εγψ πξνζσπηθά βαξηέκαη ιίγν, φηαλ γηα παξάδεηγκα 

επαλαιακβάλνπκε πνιιέο θνξέο ηα ίδηα», «ην κάζεκα έηζη φπσο ην δηδάζθνπλ είλαη 

βαξεηφ».  

 

1.2.3. Ώπφθιηζεο απφ ηα λέα ειιεληθά 

Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Ώμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη θάπνηνη καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

focus group ρακειήο ζπκκεηνρήο – επίδνζεο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ focus group ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ απέδσζαλ ηελ έιιεηςε ρξεζηκφηεηαο/ 

ελδηαθέξνληνο γηα ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζηελ απφθιηζή ηνπ απφ ηε λέα 

ειιεληθή. πγθεθξηκέλα αλέθεξαλ φηη «ιίγν δχζθνιν, είλαη ζαλ δηαθνξεηηθή γιψζζα, 

θακία ζρέζε κε ηα λέα ειιεληθά, «ην κάζεκα ησλ αξραίσλ είλαη βαξεηφ δελ ζα ζνπ 

ρξεζηκεχζνπλ θαη θάπνπ». 

 

1.3.  Δ δηδαζθαιία αξραίαο ειιεληθήο ζπληείλεη (δηδαθηηθή ρξεζηκφηεηα): 

 

1.3.1. ηελ εθκάζεζε ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο 

Ώ΄ Γπκλαζίνπ  

ηελ Ώ΄ Γπκλαζίνπ πνιινί καζεηέο απέδσζαλ ηε δηδαθηηθή ρξεζηκφηεηα ηνπ 

καζήκαηνο ζηελ εθκάζεζε ησλ λέσλ ειιεληθψλ. Βηδηθφηεξα, αλαγλψξηζαλ φηη 

δηδαζθφκαζηε αξραία ειιεληθά «γηα λα καο βνεζήζνπλ ζηα λέα ειιεληθά κε ην 

ιεμηιφγηφ ηνπο», «γηαηί ζπλδένληαη κε ηα λ.ε θαη πηζηεχσ πσο ζα καο βνεζήζνπλ πην 

πνιχ λα θαηαιάβνπκε απφ πνχ ήξζαλ νη θαλφλεο», «γηα λα κάζνπκε απφ πνχ 

πξνέξρνληαη νη ιέμεηο ηεο λέαο ειιεληθήο».  

ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

Δ ζχλδεζε κε ηε λέα ειιεληθή επηζεκαίλεηαη νκφθσλα απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

καζεηψλ ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ θαη ησλ δχν ηκεκάησλ σο ζπληζηψζα δηδαθηηθήο 

ρξεζηκφηεηαο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ. Μεξηθέο απφ ηηο δειψζεηο ηνπο πνπ 
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επηβεβαηψλνπλ ηελ παξαπάλσ ζέζε είλαη νη εμήο: «ηα αξραία ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε 

λέα ειιεληθή θαη καο βνεζάλε λα θαηαιαβαίλνπκε θαιχηεξα ηα λνήκαηα ζηα λέα 

ειιεληθά, λα μέξνπκε πην πνιιέο ιέμεηο θαη λα κπνξνχκε λα αλαπηχζζνπκε ηε ζθέςε 

καο», «βνεζάεη ζηα λέα ειιεληθά», «γηλφκαζηε θαιχηεξνη ζηελ νξζνγξαθία»,  

«πηζηεχσ φηη δηδαζθφκαζηε ηα αξραία ειιεληθά γηα λα μέξνπκε πνπ βαζίδεηαη ε 

γιψζζα καο θαη νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε», «γηα λα κάζνπκε απφ πνηεο ιέμεηο 

πξνέξρνληαη νη ιέμεηο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα». Ώμηνπξφζεθηε είλαη ε 

δήισζε καζεηή ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο «ηα λέα κε ηα αξραία είλαη νπζηαζηηθά ην 

ίδην πξάγκα κφλν πνπ ηα λέα είλαη ε εμέιημε ησλ αξραίσλ».  

Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Με ηε ζεηξά ηνπο αξθεηνί καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ απέδσζαλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζηε ζπκβνιή ηνπο ζηε λέα ειιεληθή, πξάγκα ην 

νπνίν εκθαίλεηαη απφ ηηο δειψζεηο ηνπο: «είλαη ε βάζε γηα ηα λέα ειιεληθά», 

«δηδαζθφκαζηε απφ πνχ πξνέξρνληαη νη ιέμεηο πνπ κηιάκε ζήκεξα», «θαηαλννχκε 

θαιχηεξα ηε γιψζζα». Μάιηζηα θάπνηνο καζεηήο απφ ηελ νκάδα εζηίαζεο πςειήο 

ζπκκεηνρήο – επίδνζεο ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ δήισζε φηη ηα αξραία ειιεληθά ηνπ 

δίλνπλ απάληεζε ζε εξσηήκαηα πνπ δελ εμεγνχληαη κέζσ ηεο λέαο ειιεληθήο: 

«μεθαζαξίδεηο ζην κπαιφ ζνπ, έρεηο κία αηηία γηαηί είλαη έηζη».  

 

1.3.2. ηελ εζσηεξίθεπζε ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο ησλ αξραίσλ (πνιηηηζκφο, 

γιψζζα, ηζηνξία) 

Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη πνιινί καζεηέο ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

αλαθέξνπλ σο ιφγν δηδαζθαιίαο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ηε γλσξηκία κε ην αμηαθφ 

ζχζηεκα ησλ αξραίσλ. Ώπνδεηθηηθά είλαη ηα αθφινπζα απνζπάζκαηα ιφγνπ: «είλαη 

θαιφ λα καζαίλνπκε ηε γιψζζα ησλ πξνγφλσλ καο», «[δηδαζθφκαζηε α.ε., γηα λα 

καζαίλνπκε] θάπνηεο ζπλήζεηεο απφ απηά ηα θείκελα πνπ δηαβάδνπκε, γηα παξάδεηγκα 

είρακε δηαβάζεη απηφ ζηελ Ώζήλα ηνλ έιαθν», «επεηδή είλαη νη ξίδεο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο» «γηα λα κάζνπκε πσο κηινχζαλε νη πξφγνλνί καο», «επεηδή είλαη ε γιψζζα 

καο».  
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ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

Δ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ θαη απηήο ηεο ηάμεο επηζεκαίλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

επαθήο κε ηνλ αξραίν ειιεληθφ θφζκν θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ηζηνξία ησλ 

πξνγφλσλ. Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: «κπνξνχκε λα δηαβάζνπκε ηα πξσηφηππα 

θείκελα ησλ αξραίσλ θηινζφθσλ πνπ γξάςαλε θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα καο ηνπο 

Έιιελεο λα μέξνπκε ηελ αξραηφηεηα», «είλαη ε θιεξνλνκηά καο, ην πξσηφηππν είλαη 

πάληα πνιχ πην θαιφ απφ ηε κεηάθξαζε», «είλαη ε ηζηνξία ησλ πξνγφλσλ καο θαη  

είλαη ινγηθφ φηη θάζε Έιιελαο νθείιεη λα γλσξίδεη ηελ αξραία ειιεληθή, ηελ ηζηνξία, 

ηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ».  

Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Σε δηδαθηηθή αλαγθαηφηεηα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ γηα ιφγνπο εζσηεξίθεπζεο ηνπ 

αμηαθνχ θψδηθα ησλ αξραίσλ επηζεκαίλεη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ θαη απηήο ηεο 

ηάμεο. Πξνο επίξξσζε ησλ παξαπάλσ αλαθέξνπλ φηη: «[δηδαζθφκαζηε ηα α.ε.], γηαηί 

είλαη ε κεηξηθή καο γιψζζα θαη γηαηί απφ θεη άξρηζε φινο ν πνιηηηζκφο θαη ε γιψζζα 

καο απφ θεη εμειίρζεθε», «είλαη ε  κεηξηθή καο γιψζζα», «γηα λα κελ μεράζνπκε ηηο 

ξίδεο καο», «γηα λα καζαίλνπκε γηα ηελ γιψζζα πνπ κίιαγαλ πξηλ απφ καο νη 

αξραίνη», γηαηί αλ απνθφςεηο ηε γιψζζα απφ ηηο ξίδεο ηεο... είλαη νη ξίδεο ηεο 

θαλνληθήο καο γιψζζαο». Χζηφζν γηα θάπνηνλ καζεηή, ελψ ε εθκάζεζε ησλ α.ε. 

είλαη αλαγθαία γηα αμηαθνχο ιφγνπο, δελ δηζηάδεη λα εθθξάζεη ηελ απαξέζθεηά ηνπ 

γηα ην κάζεκα: «γηαηί είλαη ε γιψζζα ησλ πξνγφλσλ καο θαη είλαη θαιφ λα ηελ 

μέξνπκε αιιά δελ κπνξψ λα ηα κάζσ, είλαη βαξεηά, είλαη δχζθνια». 

 

1.3.3. ηελ αλάδεημε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο 

Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

Μαζεηέο ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο δήισζαλ φηη ε δηδαζθαιία 

ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζπκβάιιεη ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ θηινινγηθψλ 

καζεκάησλ. Ώλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά: «ηα α.ε. ζα καο βνεζήζνπλ πεξηζζφηεξν 

ζηελ θαηαλφεζε θάπνησλ πξαγκάησλ, ζηε λέα γιψζζα, ζηε ινγνηερλία θαη ζ’ απηά 

ηα καζήκαηα θπξίσο, «γηλφκαζηε θαιχηεξνη ζηα θηινινγηθά καζήκαηα, φπσο κε ηελ 
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θπξία θάλακε ην πνίεκα ζηε ινγνηερλία, ζηα λέα ειιεληθά θάλακε ην θαηεγνξνχκελν 

θαη ην αληηθείκελν αιιά θαη ζηα αξραία». 

  

1.4.  Θεηηθή αληαπφθξηζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηθνζπληαθηηθνχ 

θαηλνκέλνπ ιφγσ
25

: 

 

1.4.1. Αηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ εζηηάδεη: 

 

1.4.1.1.  ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ (ζχλδεζε αξραίαο – λέαο 

ειιεληθήο)
26

 

Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

Δ ζεηηθή ππνδνρή ηνπ ζπληαθηηθνχ θαηλνκέλνπ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζηελ Ώ΄ Γπκλαζίνπ ζπλδέζεθε κε ηελ παξαιιειία ησλ δχν 

γισζζηθψλ κνξθψλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο πςειήο 

ζπκκεηνρήο - επίδνζεο. ρφιηα πνπ ην επηβεβαηψλνπλ είλαη ηα εμήο: «ήηαλε 

ελδηαθέξνλ, ελεκεξσζήθακε πψο λα βξίζθνπκε ην ππνθείκελν, ην ξήκα, ην 

θαηεγνξνχκελν ζηα αξραία αιιά θαη ζηα λέα ειιεληθά», «κνπ άξεζε ε αλάιπζε πνπ 

θάλακε ζηα αξραία ειιεληθά θαη ζηα λέα, [ην πψο λα βξίζθνπκε] ην ππνθείκελν ην 

ξήκα, ην θαηεγνξνχκελν». 

ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

ηε ΐ΄ Γπκλαζίνπ κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο θαη ησλ δχν 

νκάδσλ εζηίαζεο εθθξάζηεθε εκθαλψο ζεηηθά απέλαληη ζηε ζχλδεζε αξραίσλ – 

λέσλ. Κάπνηνη καζεηέο επεζήκαλαλ: «κνπ άξεζε πνπ πήξακε κηα ηδέα απφ ηελ 

πξνζηαθηηθή θαη ηα ζπζρεηίζακε κε ηα θείκελα ηα άιια, καο βνήζεζε», «κνπ άξεζε 

πνπ ζπζρεηίζακε [ηα αξραία κε ηα λέα], «κνπ έθαλε εληχπσζε ην πφζν κνηάδνπλε ηα 

                                                           
25

  Δ θαηεγνξία απηή αθνξά ζηε δηδαζθαιία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  

26
  Δ ππνθαηεγνξία απηή εζηηάδεη ζηε ζχλδεζε αξραίαο – λέαο ειιεληθήο σο ηξφπνπ 

παξνπζίαζεο ηνπ ππφ εμέηαζε θαηλνκέλνπ, δηφηη κφλν καζεηέο ησλ πεηξακαηηθψλ ηκεκάησλ 

απέδσζαλ ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηε 

δηδαζθαιία ελ γέλεη.  



Σζηκάθε ΐαζηιηθή, 2018 
97 

αξραία κε ηα λέα πνιιέο θνξέο αιιά θαη ην πφζν δηαθέξνπλ», «είραλε πνιιά 

πξφζσπα θνηλά». Έλαο καζεηήο ηεο νκάδαο εζηίαζεο ρακειήο ζπκκεηνρήο – 

επίδνζεο ζρνιηάδεη ραξαθηεξηζηηθά: «ήηαλ έλα βνήζεκα γηα καο, γηαηί αθνχ μέξνπκε 

ηα λέα καο είπαλ απηφ πνπ μέξνπκε θαη καο είπαλ θαη πσο είλαη θαη ζηα αξραία. Έηζη 

ήηαλ ιίγν θαιχηεξα.»  

Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Οξηζκέλνη καζεηέο θαη ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο ηνπ ζπληαθηηθνχ θαηλνκέλνπ ησλ δεπηεξεπνπζψλ επηξξεκαηηθψλ 

αηηηνινγηθψλ πξνηάζεσλ, απνδίδνληαο κάιηζηα ζηε ζχλδεζε αξραίαο – λέαο ην 

ζεηηθφ καζεζηαθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε. Βλδεηθηηθά, έλαο καζεηήο αλαθέξεη επί 

ηνχηνπ: «κνπ άξεζε ην πεξηερφκελν, πέξλαγε ν ρξφλνο θαη δελ ην θαηαιάβαηλεο».  

 

1.4.1.2.  ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο 

Γ΄ Γπκλαζίνπ 

εκαληηθφ αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη ην ηκήκα ειέγρνπ πςειήο ζπκκεηνρήο – 

επίδνζεο εζηίαζε ζηελ επαγσγηθή πνξεία δηδαζθαιίαο ηνπ θαηλνκέλνπ, ε νπνία 

δηέθεξε απφ ηε ζπλήζε πνξεία πνπ αθνινπζνχζαλ θαη ηνπο έθαλε λα αληαπνθξηζνχλ 

ζεηηθά απέλαληη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Μεξηθά απφ ηα επηβεβαησηηθά 

ζρφιηα ηνπο είλαη: «ήηαλ σξαίν πνπ επεμεξγαζηήθακε ζηελ αξρή πξνηάζεηο απφ ην 

θείκελν», «ζπλήζσο ζηελ ηάμε μεθηλάκε απφ ηε ζεσξία, κεηά ε θαζεγήηξηα ιέεη 

θάπνηα δηθά ηεο π.ρ. θαη κεηά πξνρσξάκε ζηηο αζθήζεηο». 

 

1.4.2. Ρφιν ηεο δηδάζθνπζαο 

Ώ΄ Γπκλαζίνπ  

Κάπνηνη καζεηέο ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ ζπλέδεζαλ ηε ζεηηθή ηνπο αληαπφθξηζε απέλαληη 

ζην γξακκαηηθνζπληαθηηθφ θαηλφκελν κε ηελ παξνπζία ηεο δηδάζθνπζαο θαη  

ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ ιεπηνκεξή θαη δηεμνδηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο. Μεξηθνί 

καζεηέο είπαλ ραξαθηεξηζηηθά: «πξνζσπηθά κνπ άξεζε, επεηδή καο ηα αλέιπζε θαη 

έγξαθε ζηνλ πίλαθα», «ήηαλ αξθεηά αλαιπηηθή», «ήηαλ ελδηαθέξνλ, γηαηί ήηαλ 
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επράξηζηε θαη απφ κφλε ηεο ε θπξία», «εκέλα ην ζπληαθηηθφ κνπ αξέζεη πην πνιχ 

απφ ηελ γξακκαηηθή, κνπ άξεζε πνπ καο ηα εμεγνχζε». Γηα θάπνηνλ άιινλ καζεηή 

«ήηαλε ιίγν δηαθνξεηηθφ απφ ην θαλνληθφ καο κάζεκα, σξαίν ήηαλε, ήηαλε άιινο ν 

ηξφπνο πνπ καο ηα κεηέδηδε, δελ ηα παξαηνχζε ζε εηζαγσγηθά, πξνζπαζνχζε λα καο 

εμεγήζεη πνιχ θαιά».  

ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

Παηδηά απφ ην ηκήκα ειέγρνπ ηνπ focus group ρακειήο ζπκκεηνρήο – εζηίαζεο 

κίιεζαλ γηα ηνλ θαζνδεγεηηθφ ξφιν ηεο δηδάζθνπζαο, ε νπνία πξνσζνχζε ηελ 

απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ. Βλδεηθηηθέο ηνπνζεηήζεηο είλαη νη εμήο: «ήηαλ σξαίν, 

πεξηζζφηεξν κνπ άξεζε πνπ ε θπξία καο έιεγε ηη λα θάλνπκε εκείο», «εκέλα κνπ 

άξεζε πνπ είρακε κηα θαηλνχξγηα θαζεγήηξηα θαη είδακε έλαλ άιιν ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο».   

Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Μαζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ ρακειήο ζπκκεηνρήο – επίδνζεο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ 

θαίλεηαη λα εθθξάδνληαη ζεηηθά γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηθνζπληαθηηθνχ 

θαηλνκέλνπ ιφγσ ηεο αλαιπηηθφηεηαο ηεο δηδάζθνπζαο. Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 

«ήηαλ αξθεηά θαιή  ε δηδαζθαιία ησλ πξνηάζεσλ γηαηί ε θπξία ήηαλ αλαιπηηθή».  

 

1.4.3. Βπηιεγκέλνπ δηδαθηηθνχ – επνπηηθνχ πιηθνχ 

Ώ΄ Γπκλαζίνπ  

Οη καζεηέο ηνπ focus group πςειήο ζπκκεηνρήο – επίδνζεο ηνπ πεηξακαηηθνχ 

ηκήκαηνο ζρνιίαζαλ ζεηηθά ηελ άζθεζε ζπληαθηηθνχ ηελ νπνία θιήζεθαλ λα 

νινθιεξψζνπλ ζηελ ηάμε επηζεκαίλνληαο ραξαθηεξηζηηθά «ήηαλ πξσηφηππε ε 

άζθεζε πνπ βξήθακε ην ππνθείκελν, ξήκα, θαηεγνξνχκελν». 

ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

Δ ρξήζε ηνπ δηδαθηηθνχ – επνπηηθνχ πιηθνχ σο επηθνπξηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ επηζεκάλζεθε απφ ηνπο καζεηέο ηεο ΐ΄ 

Γπκλαζίνπ θπξίσο ησλ focus group πςειήο ζπκκεηνρήο – επίδνζεο ησλ δχν 

ηκεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθέο δειψζεηο ήηαλ νη εμήο: «εκέλα ην ζηαπξφιεμν κνπ 
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άξεζε», «νη αζθήζεηο πνπ καο έβαιε γηα ην ζπίηη θαη πνπ θάλακε ήηαλ επράξηζηεο, ην 

ζηαπξφιεμν ήηαλ επράξηζην». Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο ηεο 

νκάδαο εζηίαζεο πςειήο ζπκκεηνρήο – επίδνζεο ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ θάλεθε λα 

μαθληάζηεθαλ απφ ηε ρξήζε ηνπ δηαδξαζηηθνχ πίλαθα, εξγαιείν ην νπνίν, φπσο 

δήισζαλ, ηνπο βνήζεζε λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ζην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν. 

Ώλαθέξνπλ «πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηνχκε δηαδξαζηηθφ ζηα αξραία θαη έηζη κνπ 

ηξάβεμε ηελ πξνζνρή απφ ην λα έρσ ην βηβιίν λα δηαβάδσ, [ην βηβιίν] είλαη ιίγν 

θνπξαζηηθφ. Σψξα κε ηνλ δηαδξαζηηθφ κνπ ηξάβεμε ηελ πξνζνρή», «δελ πεξίκελα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε δηαδξαζηηθφ, πεξίκελα απφ ην βηβιίν θαη λα θάλνπκε αζθήζεηο 

απφ ην βηβιίν πνπ έρεη πηλαθάθηα πνπ θνπξάδνπλ κεξηθέο θνξέο... αιιά είλαη 

θαιχηεξα πηζηεχσ λα ηα θάλνπκε απφ ηνλ δηαδξαζηηθφ».  

Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Ώπφ ηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ, κφλν νη καζεηέο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο αλέθεξαλ ηε 

ρξήζε επνπηηθνχ πιηθνχ σο ζπληζηψζα ηεο ζεηηθήο αληαπφθξηζήο ηνπο απέλαληη ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ γξακκαηηθνζπληαθηηθνχ θαηλνκέλνπ, ηνλίδνληαο ηε δσληάληα ηνπ 

καζήκαηνο. «Ο δηαδξαζηηθφο έθαλε πην δσληαλφ αο πνχκε ην κάζεκα», «ήηαλ πην 

δηαδξαζηηθφ» ήηαλ κεξηθά απφ ηα ζρφιηά ηνπο. 

 

1.5.  Με ζεηηθή αληαπφθξηζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηθνζπληαθηηθνχ 

θαηλνκέλνπ ιφγσ: 

 

1.5.1. Αηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ εζηηάδεη: 

 

1.5.1.1.   ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

ηελ αληίζεηε ηξνρηά, καζεηέο ηνπ focus group ρακειήο ζπκκεηνρήο – επίδνζεο ηνπ 

ηκήκαηνο ειέγρνπ εμέθξαζαλ ηε δπζαξέζθεηα ηνπο απέλαληη ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, επηζεκαίλνληαο ηελ απνπζία δπζθνιίαο θαη 

ηελ έιιεηςε έληαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Βηδηθφηεξα αλαθέξνπλ φηη 

«ήηαλε πνιχ ραιαξφ κε ηελ έλλνηα φηη δελ ππήξρε έληαζε θαζφινπ», «ήηαλ εχθνια, 

επεηδή απηά ηα πξάγκαηα ηα έρνπκε θάλεη θαη ζηα λέα θαη... είλαη ιίγν ζπλεζηζκέλα». 
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ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

Ώπφ ηε ΐ΄ Γπκλαζίνπ δελ έιεηςαλ θαη απνδνθηκαζηηθά ζρφιηα γηα ηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ηνπ θαηλνκέλνπ. πγθεθξηκέλα, θάπνηνη καζεηέο ηνπ πεηξακαηηθνχ 

ηκήκαηνο  πςειήο ζπκκεηνρήο – επίδνζεο θάλεθε λα κελ δηάθεηληαη ζεηηθά απέλαληη 

ζηε ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο. πγθεθξηκέλα επεζήκαλαλ: «πξνηηκάκε πην 

πνιχ λα κελ ηα ζπζρεηίδνπκε, λα ηα ζπζρεηίδνπκε κφλνη καο άκα ρξεηαζηεί ηα αξραία 

κε ηα λέα ειιεληθά. Να καζαίλνπκε ηα λέα ειιεληθά, ηηο θαηαιήμεηο, απηά ... δελ καο 

βνεζάεη πνιχ λα ηα ζπζρεηίδνπκε, δελ βνεζάεη πάληα γηαηί κπνξεί λα κπεξδέςεηο 

θηφιαο, γηαηί κεξηθέο θαηαιήμεηο αιιάδνπλε». Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην ζρφιην 

ελφο καζεηή ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ απφ ην focus group πςειήο ζπκκεηνρήο – 

επίδνζεο, ην νπνίν θέξλεη ζε αληηδηαζηνιή ηελ απζφξκεηε αληίδξαζε ηνπ κε ηελ 

αλάγθε γηα «ζπκκφξθσζε». Παξαδέρεηαη φηη  «εληάμεη, εγψ βαξέζεθα. Ώπιά, 

θαηαιαβαίλσ πσο δελ πξέπεη λα βαξηέκαη. ηελ πξνζεπρή πνπ θάλακε, θαιφ ήηαλ 

απηφ πνπ θάλακε, απιά πξνζσπηθά βαξέζεθα, πξνηηκάσ ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ λα 

θάλνπκε γεληθά νκαδηθέο εξγαζίεο, γηα λα ςάμνπκε θαη γεληθφηεξα ηνλ αξραίν θφζκν 

ρσξίο λα βιέπνπκε γξακκαηηθή θαη ηέηνηα». Σελ ίδηα αίζζεζε είραλ θαη θάπνηνη 

καζεηέο ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο απφ ην focus group ρακειήο ζπκκεηνρήο – επίδνζεο 

απηή ηε θνξά, νη νπνίνη θαηαζέηνπλ: «ήηαλ ιίγν βαξεηφ, θάλακε φιε ηελ ψξα ην ίδην 

θαη ην ίδην, δειαδή θάλακε ηελ πξνζηαθηηθή, ηνλ πιεζπληηθφ θαη ηνλ εληθφ».  

 

1.5.1.2.  ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο 

Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Κάπνηνη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ εμέθξαζαλ ηε 

δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε εζηηάδνληαο 

ζηελ πνξεία δηδαζθαιίαο. πγθεθξηκέλα, απφ ηηο δειψζεηο ηνπο θάλεθε λα ηνπο 

πξνθάιεζε έθπιεμε ε επαγσγηθή κέζνδνο παξνπζίαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Κάπνηνη 

απφ απηνχο θαηέζεζαλ: «[κνπ θάλεθε] ιίγν απφηνκν. Ώο πνχκε, αξρηθά πξέπεη λα 

θάλνπκε ιίγε ζεσξία, ιίγε εμάζθεζε θαη φρη θαηεπζείαλ αζθήζεηο», «λα βάδακε ιίγε 

ζεσξία κέζα», «λαη, επεηδή έρνπκε ζπλεζίζεη ζε απηφλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο», 

«θαιχηεξα λα γίλεη πξψηα έλα παξάδεηγκα θαη κεηά λα πξνζπαζήζνπκε εκείο κε ηνλ 
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ίδην ηξφπν, φρη λα πάκε εκείο θαηεπζείαλ λα ιχζνπκε», «[ήηαλ] δηαθνξεηηθή ζηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο, έρνπκε ζπλεζίζεη αιιηψο, εδψ ήξζαλε ιίγν απφηνκα».  

 

1.5.2. Έιιεηςεο ρξφλνπ 

Ώ΄ & Γ΄ Γπκλάζηνπ 

Κάπνηνη καζεηέο ηεο Ώ΄ θαη ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ επεζήκαλαλ ηελ έιιεηςε επαξθνχο 

ρξφλνπ γηα ελδειερή επεμεξγαζία ηνπ θαηλνκέλνπ σο παξάγνληα αλαζηαιηηθφ γηα ην 

κάζεκα. Σα παξαθάησ ζρφιηα επηβεβαηψλνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπο: «[ρξεηαδφηαλ] ιίγν 

παξαπάλσ ρξφλνο», «[ζα άιιαδα] ηε δηάξθεηα, λα ήηαλ ιίγν πεξηζζφηεξν», «πηζηεχσ 

φηη άκα είραηε πην πνιχ ρξφλν, ζα καο είρε θάλεη ζηνλ πξνηδέθηνξα δηάθνξα άιια, ην 

νπνίν ζα έθαλε ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ».  

 

1.5.3. Βπηιεγκέλνπ δηδαθηηθνχ – επνπηηθνχ πιηθνχ 

ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ εμέθξαζε ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα 

ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνβάιινληαο σο αηηία ηνλ θνξκαιηζηηθφ 

ηνπ ραξαθηήξα, ηελ έιιεηςε πξσηνηππίαο αιιά θαη ηελ απνπζία δπζθνιίαο. Πξνο 

επίξξσζε ησλ παξαπάλσ, θάπνηνη καζεηέο δήισζαλ: «[ήηαλ] βαξεηφ, ζα γηλφηαλ πην 

ελδηαθέξνλ αλ έβαδε θάπνην θείκελν, ιίγε κνπζηθή ίζσο, θάπνην βίληεν πνηεκάησλ, 

θάηη ηέηνην, λα ήηαλ ιίγν πην ελδηαθέξνλ, βηληεάθηα, εηθφλεο», «ζα ήζεια λα είλαη 

δηαδξαζηηθφ ην κάζεκα», «ην ζηαπξφιεμν δελ κνπ άξεζε, ζα πξνηηκνχζα λα είλαη 

ιέμεηο ιεμηινγίνπ φρη ξήκαηα, αλ καο μαλαδνζεί απηή ε επθαηξία, λα παίδακε θαη 

θάπνην παηρλίδη, δειαδή λα βξίζθακε, λα ζπκπιεξψλνπκε θελά, απφ ην λα είλαη 

ζηαπξφιεμν θαη λα πξέπεη λα βξνχκε πάιη ηχπνπο», «ήηαλ βαξεηφ ην ζηαπξφιεμν», 

«ζα κπνξνχζε λα είρε πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο, φρη ηφζν εχθνιεο... λα κπνξνχζα λα 

ηηο ζθεθηψ πεξηζζφηεξν», «εγψ ζα άιιαδα ιίγν ηνλ βαζκφ (δπζθνιίαο) θαη ηηο 

αζθήζεηο».   
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2. Θεκαηηθό Κέληξν Β΄ Δξεπλεηηθνύ Δξσηήκαηνο: Πνηεηηθή Γξακκαηηθή 

2.1. Πνηεηηθή Γξακκαηηθή: Θεηηθή αληαπφθξηζε ζηε επηινγή ιφγσ
27

: 

2.1.1. Πεξηερνκέλνπ πνηήκαηνο 

Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

Ώμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη καζεηέο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

έδεημαλ λα δηάθεηληαη επλντθά απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηεο παξνπζίαζεο 

πνηεκάησλ ζηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο. Δ ζεηηθή ηνπο ππνδνρή επηβεβαηψλεηαη απφ 

ζρφιηα φπσο: «δηαβάζακε έλα ελδηαθέξνλ πνίεκα θαη κνπ άξεζε πνιχ», «εκέλα κνπ 

άξεζε φηαλ θάλακε ην πνίεκα», «[κνπ άξεζε] ε αλάιπζε ηνπ πνηήκαηνο πνπ ςάρλακε 

ζε πνηνλ αλαθέξεηαη [ην πνηεηηθφ ππνθείκελν],» «ην πνίεκα ην βξήθα σξαίν, 

επράξηζην».  

ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

Δ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο απηήο έδεημαλ λα απνδέρνληαη ηελ επηινγή ηεο 

πνηεηηθήο γξακκαηηθήο βάδνληαο ηεο ζεηηθφ πξφζεκν. Σε ζηάζε απηή επηβεβαηψλνπλ 

ζρφιηα φπσο: «σξαία ήηαλε», «ήηαλ ελδηαθέξνλ», «θαιή, ελδηαθέξνπζα». Εδηαίηεξε 

αλαθνξά αμίδεη λα θάλνπκε ζε ζρφιηα καζεηψλ νη νπνίνη αλ θαη εμέθξαζαλ ηε 

δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ελ γέλεη ή γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, παξαδέρηεθαλ φηη: «ηα πνηήκαηα ήηαλ πνιχ σξαία, κπνξψ 

λα πσ, κ άξεζαλ», «[ήηαλ] πνιχ σξαία γηαηί πεξάζακε θαη ιίγν επράξηζην ρξφλν, δελ 

βαξεζήθακε κφλν». 

 Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Οη καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ εμέθξαζαλ ηελ έθπιεμε ηνπο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

επηινγή παξαδερφκελνη φηη δελ ην έρνπλ μαλαζπλαληήζεη. Ώληηπξνζσπεπηηθά είλαη ηα 

                                                           
27

  ην ζεκείν απηφ, νθείινπκε λα θάλνπκε κία δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ πνπ 

αθνξνχλ ην ζεκαηηθφ θέληξν ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο. Λακβάλνληαο σο 

δεδνκέλν φηη ε αληαπφθξηζε κε ηελ εξκελεία δελ ηαπηίδνληαη, κέζσ ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο 

ζέινπκε λα δνχκε ηελ αληίδξαζε (ζεηηθή, αξλεηηθή, νπδέηεξε) ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε επηινγή, ελψ κέζσ ηεο επφκελεο θαηεγνξίαο ηελ πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ λα 

εξκελεχζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθαλ ηα πνηήκαηα ζε κία δηδαζθαιία 

αξραίσλ ειιεληθψλ απφ πξσηφηππν.  
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ιφγηα καζεηψλ: «ελδηαθέξνλ, δελ ην έρνπκε μαλαζπλαληήζεη», «πνηεκαηάθηα ζην 

κάζεκα ησλ αξραίσλ, φρη [δελ ην έρνπκε δεη μαλά]. Παξφια απηά, παξαηεξήζεθε φηη 

εζηίαζαλ πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο επηινγήο -φπσο ζα θαλεί ζηε 

ζπλέρεηα- παξά ζηελ απφδνζε ραξαθηεξηζκψλ γηα απηή.  

 

2.1.2. Βλίζρπζεο ηεο θαηαλφεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

ΐ΄ Γπκλαζίνπ  

Μαζεηέο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο πνπ ζπκκεηείραλ ζην focus group πςειήο 

ζπκκεηνρήο – επίδνζεο θάλεθε λα αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζηε ρξήζε ησλ 

πνηεκάησλ εμεγψληαο φηη ιεηηνχξγεζαλ εληζρπηηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

πξνζηαθηηθήο. Σα ζρφιηα ηνπο «[ήηαλ] ρξήζηκν, γηα λα θαηαιάβνπκε πην θαιά ηελ 

πξνζηαθηηθή», «[λαη], γηα λα ζπληάζζνπκε πξνηάζεηο πξνζηαθηηθήο» ην 

επηβεβαηψλνπλ.  

 

2.2. Πνηεηηθή Γξακκαηηθή: Βξκελεία επηινγήο 

2.2.1. Βλεξγνπνίεζε ελδηαθέξνληνο 

Ώ΄ Γπκλαζίνπ & ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

Δ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ θαζψο θαη αξθεηνί καζεηέο απφ ηελ 

νκάδα εζηίαζεο ρακειήο ζπκκεηνρήο – επίδνζεο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο ηεο ΐ΄ 

Γπκλαζίνπ εξκήλεπζαλ ηελ πνηεηηθή γξακκαηηθή σο εληζρπηηθή επηινγή γηα ηε 

δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη ελεξγνπνίεζεο ηεο πξνζνρήο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

γξακκαηηθνχ ή ζπληαθηηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ ζα αθνινπζνχζε. Ώληηπξνζσπεπηηθά 

είλαη ηα ιφγηα καζεηψλ ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο: «γηα ηελ 

αθξίβεηα εγψ πηζηεχσ πσο επέιεμε ην πνίεκα, γηα λα κελ κπνχκε θαηεπζείαλ ζε 

ζπληαθηηθφ, γξακκαηηθή, λα θάλνπκε θάηη πην επράξηζην θαη πην σξαίν», «γηα λα 

μεθηλήζεη πηζηεχσ ιίγν επράξηζηα ε φιε δηδαζθαιία», «γηα λα καο μεθνπξάζεη». Σα 

ζρφιηα ησλ καζεηψλ ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ: «[ην έθαλε] γηα 

λα καο ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή», «λα καο βάιεη λα πξνβιεκαηηζηνχκε, ψζηε κεηά λα 

ην θαηαλνήζνπκε πεξηζζφηεξν, πην εχθνια δειαδή ηελ πξνζηαθηηθή».  
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2.2.2. πλεηζθνξά ζηε δηαζεκαηηθφηεηα 

Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Οη καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε δελ πξνέβεζαλ ζε ηδηαίηεξνπο 

ραξαθηεξηζκνχο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή, φπσο έθαλαλ ηα παηδηά ηεο Ώ΄ θαη ηεο 

ΐ΄ Γπκλαζίνπ. Βληνχηνηο, ηελ εξκήλεπζαλ σο κία πξνζπάζεηα νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο 

ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ, δειψλνληαο επ’ απηνχ: «[ηα πνηήκαηα επηιέρζεθαλ], γηα 

λα ζπλδέζεη νπζηαζηηθά ηα καζήκαηα, γηαηί φια ζπλδένληαη», «γηα λα ηα ζπλδέζεη 

θάπσο, λα κεηαθέξεη απφ ηα λέα ζηα αξραία θαη λα δείμεη ηηο νκνηφηεηεο». 

 

2.2.3. πκπεξίιεςε εμεηαδφκελνπ γξακκαηηθνζπληαθηηθνχ θαηλνκέλνπ 

ΐ΄ & Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Κάπνηνη καζεηέο ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ πςειήο ζπκκεηνρήο – επίδνζεο θαζψο θαη 

καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ εθηίκεζαλ φηη ηα πνηήκαηα επηιέρζεθαλ επεηδή 

ζπκπεξηειάκβαλαλ ηα ππφ εμέηαζε γξακκαηηθά – ζπληαθηηθά θαηλφκελα. Βλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε: «είρε πξνζηαθηηθέο κέζα», «κπνξεί [λα ηα ρξεζηκνπνίεζε] σο 

παξάδεηγκα γηα ηηο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο πνπ θάλακε πην κεηά», «γηα λα καο δψζεη 

έλα παξάδεηγκα ησλ αηηηνινγηθψλ πξνηάζεσλ». 

  

3. Γεληθή Απνηίκεζε: πκβνιή δηδαζθαιίαο ζηελ θαηά δήισζε θαηαλόεζε ηνπ 

δηδαρζέληνο θαηλνκέλνπ 

3.1. πλέβαιε ιφγσ: 

3.1.1. χλδεζεο κε ηε λέα ειιεληθή 

Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

Δ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο δήισζε φηη ε ζχλδεζε 

αξραίαο – λέαο ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ. ηηο απαληήζεηο ηνπο επηζεκαίλνπλ ηα εμήο: «ε ζρέζε ηνπ κε ηε 

λέα ειιεληθή γιψζζα κε βνήζεζε, επεηδή ην ήμεξα θαη απφ θεη», «λαη, [κε βνήζεζε] 
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πνιχ, απφιπηα», «πηζηεχσ πσο ήηαλ βαζηθή απηή ε ζχλδεζε γηα λα θαηαιάβνπκε ζηα 

αξραία θαιχηεξα ην θαηεγνξνχκελν». 

ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

Ώξθεηνί καζεηέο θαη απηήο ηεο ηάμεο πξνθξίλνπλ ηε ζχλδεζε αξραίαο – λέαο 

ειιεληθήο σο παξάγνληα θαηαλφεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Μάιηζηα έλαο καζεηήο απφ ην 

focus group πςειήο ζπκκεηνρήο – εζηίαζεο αλαγλψξηζε φηη ε δηδαζθαιία ηνλ 

βνήζεζε λα θαηαιάβεη ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ηεο πξνζηαθηηθήο: «καο βνήζεζε λα 

θαηαιάβνπκε θάηη θαιχηεξα θαη ζην λα εθαξκφδνπκε ηελ πξνζηαθηηθή ̇ αο πνχκε ηελ 

παξάθιεζε», «[ε ζχλδεζε λέαο θαη αξραίαο] εκέλα πάλησο πξνζσπηθά κε βνήζεζε».  

Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Αειψζεηο ησλ καζεηψλ απφ ην πεηξακαηηθφ ηκήκα ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ «[κε βνήζεζε 

λα ην θαηαιάβσ] εκέλα, γηαηί ε ζχλδεζε κε ηα λέα ήηαλε αξθεηά ζρεηηθή, ήηαλε 

δειαδή θνληηλή», «ζπκθσλψ, γηαηί πξέπεη λα ηα δεηο θαη ζηα αξραία θαη ζηα λέα, ηα 

θαηαιαβαίλεηο θαιχηεξα», «λαη, γηαηί είρακε νχησο ε άιισο ηε κεηάθξαζε θαη ην 

αξραίν θείκελν, κπνξνχζακε λα θάλνπκε ηε ζχλδεζε θαη λα βξνχκε θαη ηηο 

δηαθνξέο» επηβεβαηψλνπλ ηε ζπκβνιή ηεο παξαιιειίαο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ππφ 

εμέηαζε θαηλνκέλνπ.  

 

3.1.2. Βπηιεγφκελνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ 

Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

Κάπνηνη καζεηέο ηεο νκάδαο εζηίαζεο πςειήο ζπκκεηνρήο – επίδνζεο ηνπ 

πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο πξφθξηλαλ ηηο αζθήζεηο σο βνεζεηηθέο γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ. πγθεθξηκέλα ηφληζαλ: «ήηαλ φ,ηη πξέπεη γηα απηφ πνπ θάλακε, 

δειαδή κπνξνχζαλ φινη λα ηελ ιχζνπλε, ήηαλ θαηαλνεηφ ζε φινπο θαη γεληθά λνκίδσ 

φηη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο βνήζεζε πεξηζζφηεξν, ψζηε λα ην θαηαιάβνπκε», «[κε ηηο 

αζθήζεηο] είδακε φηη ηα λέα κε ηα αξραία ειιεληθά έρνπλ πνιιά θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά».  
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ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

Με ηε ζεηξά ηνπο καζεηέο ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ κίιεζαλ γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ 

αζθήζεσλ είηε απηψλ πνπ έγηλαλ ζηελ ηάμε είηε απηήο πνπ ηέζεθε γηα ην ζπίηη ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Βπ’ απηνχ αλαθέξνπλ: «νη αζθήζεηο βνήζεζαλ εηδηθά ην 

ζηαπξφιεμν, γηαηί έπξεπε απφ φια απηά πνπ έρεηο βάιεη λα μερσξίζεηο θάπνηα 

πξάγκαηα, απηφ κνπ άξεζε πεξηζζφηεξν. Ώπ’ ην λα θιίλεηο είλαη θαιχηεξν λα κπνξείο 

λα μερσξίζεηο ηα πξάγκαηα, γηαηί ζεκαίλεη φηη ηα μέξεηο θαη θαιχηεξα», «ήζειε 

ζθέςε [ην ζηαπξφιεμν]», «[θαηάιαβα ηελ πξνζηαθηηθή] κε ηηο αζθήζεηο πνπ καο 

έβαιε γηα ην ζπίηη θαη πνπ θάλακε [ζηελ ηάμε], ήηαλ επράξηζηεο, ην ζηαπξφιεμν ήηαλ 

επράξηζην». 

Γ΄ Γπκλάζην 

Μαζεηέο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο πνπ αλήθαλ ζην focus group πςειήο 

ζπκκεηνρήο – επίδνζεο δήισζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο φηη νη αζθήζεηο ζπλέηεηλαλ ζηελ 

εκπέδσζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Βλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: «ήηαλ ν θαιχηεξνο ηξφπνο, γηα 

λα ηα εκπεδψζνπκε επεηδή ηα είρακε ζπγθεληξσκέλα φια».  

 

3.1.3. Σξφπνπ δηδαζθαιίαο 

ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

Μαζεηέο ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα εζηίαζεο πςειήο ζπκκεηνρήο – επίδνζεο απέδσζαλ ζηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ζρφιην καζεηή ν νπνίνο θάλεη ιφγν γηα ηε ζχλδεζε αξραίαο – λέαο θαη 

ηνλ ξφιν ηεο ζηελ θαηαλφεζε, παξά ην γεγνλφο φηη ζην ηκήκα ηνπ δελ εθαξκφζηεθε 

ε παξαιιειία. Βηδηθφηεξα: «ε θαζεγήηξηά καο κάο δηδάζθεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, 

αιιά θαη απηφο ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο πνπ καο ην θάλε ε θπξία ήηαλ θαιφο, δειαδή 

θαηάιαβα ηελ πξνζηαθηηθή», «εγψ πηζηεχσ φηη κε απηφ ην κάζεκα θαηάιαβα ηελ 

πξνζηαθηηθή, πψο ρξεζηκνπνηείηαη. Οχησο ε άιισο ηα είρακε κάζεη θαη απφ ην 

δεκνηηθφ ζηα λέα ειιεληθά». 
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3.2. Αελ ζπλέβαιε εληζρπηηθά ιφγσ: 

Ώπνπζίαο νπζηαζηηθήο δηαθνξνπνίεζεο απφ κία ηππηθή δηδαζθαιία 

Ώ΄ & ΐ΄ & Γ΄ Γπκλαζίνπ 

Άμην παξαηήξεζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη έλαο αξηζκφο καζεηψλ πξνεξρφκελνο απφ 

ηα ηκήκαηα ειέγρνπ θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ, θαζψο θαη απφ ην focus group ρακειήο 

ζπκκεηνρήο – επίδνζεο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο ηεο ΐ΄ ζεψξεζε φηη ε δηδαζθαιία 

ζηελ νπνία ζπκκεηείρε, δελ ιεηηνχξγεζε εληζρπηηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ππφ 

εμέηαζε θαηλνκέλνπ. Ώηηία ζπληζηνχζε ην γεγνλφο φηη δελ παξαηήξεζαλ θάπνηα 

απφθιηζε απφ ηε δηδαζθαιία ζηελ νπνία είραλ ζπλεζίζεη κέρξη ηφηε. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλέθεξαλ: «φζν ην θαηαλννχζα πξηλ, ηφζν ην θαηαλνψ θαη ηψξα», «φζν ην ήμεξα 

ηφηε ην μέξσ θαη ηψξα», «φρη, ην ίδην πξάγκα ήηαλε, ζηελ νπζία είλαη άρξεζηα ηα 

αξραία, απηφ θαηαιάβακε απφ ην κάζεκα, φηη δελ ππάξρεη ιφγνο λα θάλνπκε 

αξραία», «ηψξα αλ κε ξσηήζεηε δελ λνκίδσ φηη ηελ ζπκάκαη [ηελ έγθιηζε]». 

Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ζρφιην καζεηή ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ πςειήο ζπκκεηνρήο – 

επίδνζεο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ ην νπνίν απνδεηθλχεη φηη γηα θάπνηνπο καζεηέο ε 

δηδαζθαιία ηνπ θαηλνκέλνπ ζηε λέα ειιεληθή ιεηηνπξγεί πξνυπνζεηηθά γηα ηε 

αληίζηνηρε δηδαζθαιία ηνπ ζηα αξραία ειιεληθά: «δελ έρνπκε θάλεη ηηο αηηηνινγηθέο 

ζηα λέα, νπφηε καο ήηαλ ιίγν πεξίεξγν απηφ πνπ καο είπε γηα ηα ξήκαηα ςπρηθνχ 

πάζνπο». 

 

8.4.  Ώληαπφθξηζε καζεηψλ ζηελ θαη΄ νίθνλ εξγαζία 

 

Ώ΄ Γπκλαζίνπ  

Δ άζθεζε πνπ δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ λα επεμεξγαζηνχλ ζην 

ζπίηη ήηαλ έλα αξραίν θείκελν ηξηψλ ζεηξψλ (βι. Παξάξηεκα, θχιια εξγαζίαο), ζην 

νπνίν θαινχληαλ λα εληνπίζνπλ ηα θαηεγνξνχκελα, ηα ξήκαηα απφ ηα νπνία 

εμαξηψληαη, ηε ιέμε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη (ππνθείκελν/αληηθείκελν) θαζψο θαη ηε 

κνξθή ηνπο. Καηά ηε δηφξζσζε ηεο άζθεζεο παξαηεξήζεθε φηη ζρεδφλ φινη νη 

καζεηέο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο εληφπηζαλ κελ ηα θαηεγνξνχκελα θαη ηα ξήκαηα 

εμάξηεζεο ηνπο, δπζθνιεχηεθαλ δε λα πξνζδηνξίζνπλ ηα δχν θαηεγνξνχκελα 

αληηθεηκέλνπ πνπ ππήξραλ ζην θείκελν. Ώλαιπηηθφηεξα, αλ θαη είραλ εληνπίζεη ηνλ 
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ζπληαθηηθφ ξφιν ηεο ιέμεο (θαηεγνξνχκελν), δελ κπφξεζαλ λα  δηαθξίλνπλ φηη 

αλαθεξφηαλ ζην αληηθείκελν θαη φρη ζην ππνθείκελν ηεο πξφηαζεο. Βπίζεο, πνιινί 

καζεηέο δελ επεζήκαλαλ ηε κνξθή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ (επίζεην, νπζηαζηηθφ). 

Ώλαθνξηθά κε ην ηκήκα ειέγρνπ, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη δελ ζπιιέρζεθαλ 

επαξθή ζηνηρεία, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα εμαγάγνπκε απνηειέζκαηα 

αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ηάμεο. Παξφια απηά, ηα ππάξρνληα δεδνκέλα 

καο επηηξέπνπλ λα θάλνπκε αληίζηνηρεο επηζεκάλζεηο κε απηέο ηνπ πεηξακαηηθνχ 

ηκήκαηνο. Ώλαιπηηθφηεξα, αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζεκείσζαλ ηα 

θαηεγνξνχκελα ππνθεηκέλνπ, θαίλεηαη λα δπζθνιεχηεθαλ ζηελ εχξεζε ησλ 

θαηεγνξνπκέλσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζηνλ εληνπηζκφ ηεο κνξθήο ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ. Δ ηειεπηαία αζηνρία κπνξεί λα εξκελεπζεί σο ακέιεηα ησλ 

καζεηψλ λα δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά ηελ εθθψλεζε ηεο άζθεζεο.  

ΐ΄ Γπκλαζίνπ  

ηελ ΐ΄ Γπκλαζίνπ επηιέρζεθε λα δνζεί σο άζθεζε γηα ην ζπίηη έλα κηθξφ 

απφζπαζκα απφ ην θείκελν ηεο 11
εο

 ελφηεηαο «Ο ζεβαζκφο πξνο ηνπο γνλείο κέιεκα 

ηνπ λφκνπ» ηνπ ζρνιηθνχ ηνπο εγρεηξηδίνπ (βι. Παξάξηεκα, θχιια εξγαζίαο) ζε 

αληηζηνηρία κε ηε κεηάθξαζή ηνπ. Ώπφ ηνπο καζεηέο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο 

δεηήζεθε λα ππνγξακκίζνπλ ηνπο ηχπνπο ηεο πξνζηαθηηθήο πνπ έκαζαλ ηφζν ζην 

αξραίν φζν θαη ζην λενειιεληθφ θείκελν, θαηφπηλ, λα αλαγλσξίζνπλ κφλν ηνπο 

ηχπνπο πξνζηαθηηθήο ζην αξραίν θείκελν θαη λα ηνπο θιίλνπλ ζηνλ ρξφλν πνπ 

βξίζθνληαη θαη ζηνπο 2 αξηζκνχο. Δ αληίζηνηρε άζθεζε δφζεθε θαη ζηνπο καζεηέο 

ηνπ ηκήκαηνο ειέγρνπ κε ηε δηαθνξά φηη ζην αξραίν θείκελν δελ ππήξρε ε 

κεηάθξαζή ηνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ ηνπο δεηεζεί ε ππνγξάκκηζε ησλ ηχπσλ ζηα 

λέα ειιεληθά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηφξζσζεο, δηαθξίλακε ηελ άζθεζε ζε ηξία 

κέξε, απηά ηεο ππνγξάκκηζεο, ηεο θιίζεο θαη ηεο αλαγλψξηζεο. Σν πεηξακαηηθφ 

ηκήκα αληαπνθξίζεθε επηηπρψο ζηα δχν πξψηα αιιά θαλέλαο καζεηήο δελ 

αλαγλψξηζε ηνπο ηχπνπο ηεο πξνζηαθηηθήο. ην ζεκείν απηφ, φκσο, αμίδεη λα 

επηζεκάλνπκε φηη ζην θείκελν ππήξρε ν ηχπνο ηεο πξνζηαθηηθήο «βνεζείησ», ηνλ 

νπνίν νη καζεηέο -εθηφο απφ έλαλ- ππνγξάκκηζαλ (ππνβνεζνχκελνη πξνθαλψο απφ ηε 

κεηάθξαζε) θαη έθιηλαλ ζσζηά, αλ θαη δελ είραλ δηδαρηεί ηελ θιίζε ησλ 

ζπλεξεκέλσλ ξεκάησλ. Ώπφ ηελ άιιε, ζην ηκήκα ειέγρνπ, κφλν δχν καζεηέο 

πξνέβεζαλ ζε αλαγλψξηζε ησλ ηχπσλ ηεο πξνζηαθηηθήο, ελψ παξαηεξήζεθαλ ιάζε 

ζηελ ππνγξάκκηζε ζην αξραίν ειιεληθφ θείκελν θαζψο θαη ζηελ θιίζε ηνπο, ιάζε 
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πνπ αθνξνχζαλ -θπξίσο- ην ζπλεξεκέλν ξήκα, ην νπνίν δελ ήμεξαλ λα θιίλνπλ. 

Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη, αλ θαη έλαο καζεηήο έθιηλε ζσζηά ηελ 

πξνζηαθηηθή ηνπ ζπλεξεκέλνπ ξήκαηνο, έθιηλε ιαλζαζκέλα ηηο ππφινηπεο 

πξνζηαθηηθέο, επεξεαδφκελνο κάιινλ απφ ηηο θαηαιήμεηο ηνπ ζπλεξεκέλνπ.  

Γ΄ Γπκλαζίνπ  

Οη καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ θιήζεθαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο 

ζε πέληε δνζείζεο πεξηφδνπο ιφγνπ. Ώλ δηαθξίλνπκε ηελ αλαγλψξηζε ζε ηξία ζθέιε, 

απηφ ηνπ ηξφπνπ εηζαγσγήο, ηεο εθθνξάο θαη ηεο εμάξηεζεο, κπνξνχκε λα  

επηζεκάλνπκε φηη νη καζεηέο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο ελ γέλεη αληαπνθξίζεθαλ 

επηηπρψο ζηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμάξηεζε ησλ πξνηάζεσλ. Σα ιάζε πνπ 

παξαηεξήζεθαλ αθνξνχζαλ ηελ εθθνξά
28

, ηελ νπνία εληφπηζαλ νη πεξηζζφηεξνη, 

ρσξίο φκσο λα επηζεκάλνπλ ηνλ ρξφλν ηνπ ξήκαηνο. Ώπφ ηε άιιε, νη καζεηέο ηνπ 

ηκήκαηνο ειέγρνπ ζεκείσζαλ αληίζηνηρεο επηδφζεηο, κε ηα ιάζε ηνπο λα 

παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηελ εθθνξά. Αελ κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε ην γεγνλφο φηη 

κφλν έλαο καζεηήο απφ ην ηκήκα ειέγρνπ εληφπηζε εθηφο απφ ηελ έγθιηζε θαη ηνπο 

ρξφλνπο ησλ ξεκάησλ ζηηο δεπηεξεχνπζεο επηξξεκαηηθέο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο.   

 

9. πκπεξάζκαηα Έξεπλαο & πδήηεζε 

 

9.1. πκπεξάζκαηα Έξεπλαο 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε πξνέθπςαλ χζηεξα απφ 

ηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ 

καο εξγαιείσλ, έρνληαο πάληνηε σο άμνλα αλαθνξάο ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα. 

Παξφιν πνπ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δεκηνπξγήζακε δελ εγείξεη αμηψζεηο 

γελίθεπζεο, θαζψο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ ελφο κφλν ζρνιείνπ γηα 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία νδεγεζήθακε δίλνπλ κία 

πξψηε δηαθσηηζηηθή εηθφλα γηα ηε ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο αιιά θαη γηα ηνλ ξφιν 

                                                           
28

 Οθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε εθθνξά ησλ δεπηεξεπνπζψλ επηξξεκαηηθψλ 

αηηηνινγηθψλ πξνηάζεσλ δηδάρζεθε απφ ηελ δηδάζθνπζα, αλ θαη ήηαλ εθηφο χιεο. 
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ηεο πνηεηηθήο γξακκαηηθήο φζνλ αθνξά ην δνκνιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο.   

 

Ώ΄ Άμνλαο πκπεξαζκάησλ: χλδεζε αξραίαο – λέαο ειιεληθήο 

Οη καζεηέο θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ απφ ηα επξήκαηα ησλ δχν 

εξγαιείσλ (εξσηεκαηνινγίσλ θαη νκάδσλ εζηίαζεο) θαίλεηαη φηη αλαγλσξίδνπλ ηε 

ζχλδεζε κεηαμχ αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο, φπσο απνδεηθλχεηαη ηφζν ζηηο α priori 

δειψζεηο ηνπο φζν θαη ζηηο a posteriori ηεο δηδαζθαιίαο ζηηο νπνίεο επηζεκαίλνπλ ηε 

ζπζρέηηζε ησλ δχν γισζζηθψλ κνξθψλ, αηηηνινγψληαο ηε πνηθηινηξφπσο. 

Ώλαιπηηθφηεξα, νη καζεηέο θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ δείρλνπλ λα αληηιακβάλνληαη φηη 

ηα αξραία θαη ηα λέα ειιεληθά ιεηηνπξγνχλ αιιειέλδεηα ζην επίπεδν ηεο 

γξακκαηηθήο, ηεο ζχληαμεο αιιά θαη ηνπ ιεμηινγίνπ, ζέζε ε νπνία εληζρχεηαη απφ ηηο 

δειψζεηο ηνπο κεηά ηηο δηδαζθαιίεο ζηηο νπνίεο θαίλεηαη λα αλαγλσξίδνπλ ζην 

κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θαιχηεξε ρξήζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη αθφκα θαη καζεηέο πνπ εμέθξαζαλ 

ηε γεληθή ηνπο απαξέζθεηα γηα ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ αλαγλψξηζαλ ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηε λέα ειιεληθή. Δ ηνπνζέηεζε ηνπο έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηε ζέζε 

ηνπ ΐαξκάδε (2008) φηη ε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο δίλεη ηελ απάληεζε ζε 

φζνπο καζεηέο αλαξσηηνχληαη γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ καζήκαηνο. Οη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο ηφζν ηεο Ώ΄ φζν θαη ηεο ΐ΄ θαη ηεο Γ΄ βιέπνπλ ηε ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο 

σο βνεζεηηθή γηα λα εληνπίζνπλ ηηο νκνηφηεηεο ζηηο δχν γισζζηθέο κνξθέο. Παξφια 

απηά, θάπνηνη καζεηέο ησλ πεηξακαηηθψλ ηκεκάησλ ηεο ΐ΄ θαη ηεο Γ΄ επεζήκαλαλ φηη 

ε ζχλδεζε ζπλ ηνηο άιινηο ιεηηνπξγεί θαη σο δείθηεο ησλ δηαθνξψλ ησλ δχν 

γισζζηθψλ κνξθψλ, ηνπνζεηήζεηο πνπ βξίζθνπλ έξεηζκα ζε αλαθνξέο ησλ 

Μπακπηληψηε (1994β), ΐαξκάδε (2008), Αξνπθφπνπινπ (2002), Σζάθνπ (2004) γηα 

εληνπηζκφ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο εθ κέξνπο ησλ 

καζεηψλ.   

Βζηηάδνληαο ηνλ άμνλα γξακκαηηθήο – ζπληαθηηθνχ, ζηηο δειψζεηο ησλ 

καζεηψλ πξηλ ηε δηδαζθαιία θαη κεηά θαίλεηαη λα ππεξηζρχεη ε άπνςε φηη ηα 

γξακκαηηθνζπληαθηηθά θαηλφκελα δπζθνιεχνπλ ηελ πιεηνλφηεηα απηψλ ιφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηάο ηνπο, εχξεκα ην νπνίν πξέπεη λα καο πξνζαλαηνιίζεη πξνο κία 

θαηεχζπλζε δηδαζθαιίαο ηνπ δνκνιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο πεξηζζφηεξν 
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ιεηηνπξγηθή πνπ δελ εκκέλεη ζηε κειέηε ππνπεξηπηψζεσλ θαη ππνεμαηξέζεσλ 

(Μπακπηληψηεο, 1994α & 1994β). πγθεθξηκέλα, γηα ηνπο καζεηέο ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

θαίλεηαη ε αξρηθή ηνπο δήισζε φηη ην ιεμηιφγην θαη ε κεηάθξαζε είλαη απηά πνπ 

ηνπο δπζθνιεχνπλ πεξηζζφηεξν -δήισζε ε νπνία κπνξεί λα θαζξεθηίδεη ηελ πξψηε 

αληίδξαζε ησλ παηδηψλ ζθεπηφκελα έλα θαηλνχξγην κάζεκα κε ην νπνίν ήξζαλ ζε 

επαθή πξηλ απφ ιίγνπο κήλεο-, λα αλαηξέπεηαη κεηά ηηο δηδαζθαιίεο, ζηηο νπνίεο 

επηζεκαίλνπλ θαη απηά ηε ζπλζεηφηεηα ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνχ. 

Βμαίξεζε απνηεινχλ νη καζεηέο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο πςειήο ζπκκεηνρήο – 

επίδνζεο ηεο ίδηαο ηάμεο, νη νπνίνη ελδερνκέλσο ιφγσ ηνπ καζεζηαθνχ ηνπο πξνθίι 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ επθνιφηεξα ζε θαζεηί πνπ ηνπο δίλεηαη. ηηο δχν 

επφκελεο ηάμεηο, ε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθφ ζπλερίδνπλ θαη θαηαιακβάλνπλ 

πξψηεο ζέζεηο. Βθηφο ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο γξακκαηηθήο – ζπληαθηηθνχ 

ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε φηη κε ηελ πάξνδν ησλ ηάμεσλ νη καζεηέο ζεσξνχλ 

ηε δηδαζθαιία ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ φιν θαη πην βαξεηή, ίζσο 

γηαηί παχνπλ λα έρνπλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο πξνεθεβηθήο ειηθίαο, θάλνληαο αθφκα 

πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε εχξεζεο ηξφπσλ πνπ κεηαηξέπνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ 

γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ ζε κία ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία. εκαληηθφ 

εχξεκα, φκσο, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ην γεγνλφο φηη, ελψ ζηηο a priori δειψζεηο 

ηνπο δελ αλαγλσξίδνπλ ηε ζχλδεζε αξραίαο - λέαο σο ηξφπν ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ, ζηε 

ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε ησλ δηδαζθαιηψλ ζηα πεηξακαηηθά ηκήκαηα, ε ζχλδεζε 

θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ. Ώπηή ε «κεηαζηξνθή» 

ίζσο λα κπνξεί λα εμεγεζεί, αλ ζθεθηνχκε ηελ άπνςε ηνπ ΐαξκάδε (2008) ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία νη νκνηφηεηεο ησλ δχν γισζζηθψλ κνξθψλ απνδεηθλχνπλ φηη ε ζπλερήο 

δπζαλαζρέηεζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ πιεζψξα ησλ θαηαιήμεσλ ίζσο ηειηθά είλαη 

αλαηηηνιφγεηε. Βπηβεβαησηηθά γηα ηνλ άμνλα ηεο γξακκαηηθήο κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε φηη ιεηηνπξγνχλ θαη ηα δεδνκέλα απφ ηηο θιείδεο παξαηήξεζεο νη νπνίεο 

δείρλνπλ ηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ ζην θαηλφκελν ηεο 

πξνζηαθηηθήο. ηηο δχν άιιεο ηάμεηο (Ώ΄ θαη Γ΄) ζηηο νπνίεο δηδάρηεθε ην ζπληαθηηθφ 

θαηλφκελν ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ησλ δεπηεξεπνπζψλ επηξξεκαηηθψλ αηηηνινγηθψλ 

πξνηάζεσλ αληίζηνηρα, ε ζπκκεηνρή ζηα ηκήκαηα πνπ εθαξκφζηεθε ε παξαιιειία 

δελ θαίλεηαη λα δηαθέξεη ηδηαίηεξα απφ ηελ αληίζηνηρε ζπκκεηνρή ησλ ηκεκάησλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ ην ίδην θαηλφκελν ζηα αξραία ειιεληθά. Μηα πηζαλή εξκελεία πνπ 

κπνξνχκε λα δψζνπκε, αλ ιάβνπκε ππ΄ φςηλ φηη κνξθνινγία θαη ζχληαμε ζπληζηνχλ 
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δχν απφ ηνπο άμνλεο ηεο γξακκαηηθήο ελ ζπλφισ (βι. Μπακπηληψηεο, 1991), είλαη φηη 

νη ζπληαθηηθέο δνκέο θαίλεηαη λα δπζθνιεχνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο ζε ζρέζε 

κε ηηο γξακκαηηθέο κε ηηο νπνίεο είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη.  

Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ εθηφο ησλ άιισλ, θάπνηεο δειψζεηο ησλ καζεηψλ 

κεηά ηε δηδαζθαιία αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ νη νπνίεο 

δίλνπλ ελδείμεηο εζηίαζεο ζην αμηαθφ ζχζηεκα ησλ αξραίσλ Βιιήλσλ. εκαληηθφ 

είλαη λα παξαηεξήζνπκε φηη παηδηά θαη απφ ηηο ηξεηο ηάμεηο πξνβάιινπλ ηνπο 

αμηαθνχο ιφγνπο σο αηηία δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ, 

δειψζεηο νη νπνίεο ελδερνκέλσο ππνδειψλνπλ ηελ αλαπαξαγσγή παγησκέλσλ 

αληηιήςεσλ γηα ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ. 

Σέινο, ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Ώ΄ 

Γπκλαζίνπ κεηά ηε δηδαζθαιία ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ αλαγλσξίδνπλ ζην κάζεκα 

ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ζηελ ελνπνίεζε 

ηεο γλψζεο ελδερνκέλσο λα απνηειεί δείθηε γηα ηε ζπζηεκαηηθή έληαμε ηεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε.  

 

ΐ΄ Άμνλαο πκπεξαζκάησλ: Πνηεηηθή Γξακκαηηθή 

Σα επξήκαηά καο γηα ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ είρακε ζέζεη θαη αθνξνχζε 

ηελ πνηεηηθή γξακκαηηθή καο δίλνπλ ελδείμεηο φηη ε πνηεηηθή γξακκαηηθή θηλεηνπνηεί 

θαη ελεξγνπνηεί ηηο αληαπνθξίζεηο ησλ καζεηψλ. Σνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ έξρνληαη 

λα επηβεβαηψζνπλ ηα δεδνκέλα απφ ηηο θιείδεο παξαηήξεζεο αιιά θαη απφ ηηο νκάδεο 

εζηίαζεο. Ώλ ιάβνπκε ππφςε φηη ζην ζηάδην ηεο αθφξκεζεο, ν δηδάζθσλ πξνζπαζεί 

λα ελεξγνπνηήζεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ θαη λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

γηα ην ππφ κειέηε αληηθείκελν (Μαπξφπνπινο, 2013), ε αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ 

ησλ πεηξακαηηθψλ ηκεκάησλ θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ θαίλεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε 

θαηά ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο λα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξε ζπγθξηηηθά κε ηελ 

αληίζηνηρε αληαπφθξηζε ησλ παηδηψλ ησλ ηκεκάησλ ειέγρνπ.  

Παξάιιεια, ν ιφγνο ησλ καζεηψλ έξρεηαη λα εληζρχζεη ηα παξαπάλσ 

δεδνκέλα, αθνχ αθελφο επηβεβαηψλεη ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ηνπο απέλαληη ζηελ 

επηινγή, ελψ ηαπηφρξνλα δείρλεη φηη νη καζεηέο πξνρψξεζαλ θαη ζε εξκελεία ηεο 

επηινγήο, αληηιακβαλφκελνη ηνλ ξφιν ηεο πνηεηηθήο γξακκαηηθήο, (βι. Κεθ. 4.3.). 

Ώλαιπηηθφηεξα, νη καζεηέο ηεο Ώ΄ θαη ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ εθθξάζηεθαλ κε 
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κεγαιχηεξν ελζνπζηαζκφ γηα ηελ επηινγή κε ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ λα εζηηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηελ εξκελεία ηεο επηινγήο θαη φρη ζε ραξαθηεξηζκνχο επ’ απηήο.  

 ζνλ αθνξά ηηο εξκελείεο πνπ έδσζαλ ηα παηδηά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε  

επηινγή κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε κία θιηκάθσζε αλαινγηθή ηεο ηάμεο θνίηεζεο, 

ε νπνία ελδερνκέλσο λα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ σξηκφηεηα ηεο ειηθίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ελψ νη καζεηέο ηεο Ώ΄ Γπκλαζίνπ κέλνπλ ζηελ πξνθαλή ίζσο 

εξκελεία ηεο επηινγήο, απηήο ηεο ελίζρπζεο ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο γηα ην κάζεκα, 

παξαηεξνχκε φηη καζεηέο ηεο ΐ΄ θαη ηεο Γ΄ πεξλάλ ζε κία πην νπζηαζηηθή εμήγεζε 

πνπ εξκελεχεη ηελ ίδηα ηελ πνηεηηθή γξακκαηηθή θαη δίλεη βήκα ζηε δηαζεκαηηθφηεηα. 

Πξνο επίξξσζε ησλ παξαπάλσ, αλαθέξνπκε φηη ζηηο δειψζεηο ηνπο πξηλ ηηο 

δηδαζθαιίεο θαλέλα ηκήκα δελ αλαγλψξηδε ζρέζε κεηαμχ γξακκαηηθνζπληαθηηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη ινγνηερλίαο, εθηφο απφ ην ηκήκα ειέγρνπ ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ, ελψ 

πεξίπνπ ην 1/3 ησλ καζεηψλ ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ δελ αλαγλψξηδε θακία ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ινγνηερλίαο θαη αξραίσλ ειιεληθψλ, δειψζεηο νη νπνίεο φπσο θάλεθε κεηά 

ηηο δηδαζθαιίεο αλαηξάπεθαλ. 

 

Γεληθή Ώπνηίκεζε 

ε κία πξνζπάζεηα γεληθήο απνηίκεζεο ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνπο καζεηέο θαίλεηαη 

απφ ηα ιεγφκελα ηνπο φηη ε ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο ειιεληθήο βνήζεζε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηα πεηξακαηηθά ηκήκαηα, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ην θαηλφκελν 

πνπ δηδάρζεθαλ. Σνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ έξρνληαη λα εληζρχζνπλ δειψζεηο ησλ 

παηδηψλ θπξίσο απφ ηα ηκήκαηα ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε δηδαζθαιία δελ 

ηνπο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπλ ην θαηλφκελν, ρσξίο επίζεο λα παξαηεξνχλ θάπνηα 

νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία ζηελ νπνία έρνπλ ζπλεζίζεη, 

ή απέδσζαλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ -καζεηέο ηεο ΐ΄ ηάμεο- ζε άιινπο παξάγνληεο θαη 

φρη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. εκαληηθφ επίζεο είλαη ην γεγνλφο φηη 

ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο πνπ έιαβε ρψξα κε ηηο νκάδεο εζηίαζεο, αθφκε θαη 

καζεηέο πνπ αλήθαλ ζε ηκήκαηα ειέγρνπ αλέθεξαλ ηε ζχλδεζε αξραίαο θαη λέαο 

ειιεληθήο σο παξάγνληα θαηαλφεζεο ηνπ ππφ εμέηαζε θαηλνκέλνπ. Σελ θαηαλφεζε 

ηνπ ππφ εμέηαζε θαηλνκέλνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηθπξψζνπλ ή λα δηαςεχζνπλ νη 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ άζθεζε πνπ είρε ηεζεί γηα ην ζπίηη. Χζηφζν ν κηθξφο 

αξηζκφο ησλ αζθήζεσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ δελ καο επηηξέπνπλ λα εμαγάγνπκε 

ζαθή ζπκπεξάζκαηα ζπγθξηηηθά γηα ηα πεηξακαηηθά ηκήκαηα θαη ηα ηκήκαηα 

ειέγρνπ. Παξφια απηά, έλα εχξεκα ην νπνίν αμίδεη επηζήκαλζεο αθνξά ζην 
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πεηξακαηηθφ ηκήκα ηεο ΐ΄ Γπκλαζίνπ θαη δείρλεη φηη «ν θαηαζθεπαζηηθφο ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ 

θαη νη ίδηνη γξακκαηηθνχο ηχπνπο» (ΐαξκάδεο, 2008: 68), αθνχ ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ «θαηαζθεχαζε» κφλε ηεο ηηο θαηαιήμεηο θιίζεο ησλ 

ζπλεξεκέλσλ ξεκάησλ β΄ ηάμεο, επεξεαδφκελε απφ ηηο θαηαιήμεηο ησλ βαξχηνλσλ 

ξεκάησλ α΄ ζπδπγίαο πνπ δηδάρηεθαλ. 

 

9.2. πδήηεζε γηα Πεξαηηέξσ Έξεπλα 

 

Δ παξνχζα έξεπλα αλ θαη δελ αμηψλεη γεληθεχζεηο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε έληαμε ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο ζην κάζεκα ησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ απφ πξσηφηππν. Δ παξαιιειία ηεο λέαο ειιεληθήο θαη ηεο 

αξραίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ηεο πνηεηηθήο γξακκαηηθήο έδσζε κηα πξψηε 

ειπηδνθφξα εηθφλα γηα ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο 

πξάμεο.  

 Ώλ ζειήζνπκε λα πξνεθηείλνπκε ηηο νξίδνπζεο ζπδήηεζεο απηνχ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο ζα ιέγακε φηη καθξνπξφζεζκα ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί γηα 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα -ίζσο εηήζην- ζε έλα κεγαιχηεξν εχξνο ζρνιείσλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γπκλαζίσλ αιιά θαη Λπθείσλ. Βπίζεο, ελδηαθέξνλ ζα 

είρε ε πξφηαζε καο λα δνθηκαζηεί ζε καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ Αεκνηηθνχ, 

ιεηηνπξγψληαο σο γέθπξα κεηάβαζεο γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ Ώ΄ Γπκλαζίνπ θαη 

θαη΄ επέθηαζε γηα κία πξνπαξαζθεπαζηηθή, αλαγλσξηζηηθή επαθή κε ηα αξραία 

ειιεληθά. Γηα φια ηα παξαπάλσ ιεηηνπξγεί πξνυπνζεηηθά ν εκπινπηηζκφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ καο πιηθνχ κε φια ηα βαζηθά γξακκαηηθνζπληαθηηθά θαηλφκελα κε ηα 

νπνία έξρνληαη ζε επαθή νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζήο ηνπο ζην Γπκλάζην 

θαη ηελ Ώ΄ Λπθείνπ, αθνχ απψηεξε επηδίσμή καο ζπληζηά ε δεκηνπξγία ελφο πιήξνπο 

εγρεηξηδίνπ γξακκαηηθήο.   

 

 

 

 

 



Σζηκάθε ΐαζηιηθή, 2018 
115 
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11. Παξάξηεκα 

 

11.1. ρέδηα Αηδαζθαιηψλ  

 

11.1.1. ρέδην Αηδαζθαιίαο Πεηξακαηηθνχ Σκήκαηνο Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

 

ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

1) ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

 

1.1 Σίηινο (Θέκα) ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

 Καηεγνξνύκελν  

 

1.2 Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

Γλσζηηθό/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

 Νενειιεληθή & Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα – Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

 

1.3 θνπόο & ηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

Γεληθόο θνπόο: νη καζεηέο λα νδεγεζνχλ ζηελ επίγλσζε ηεο κνξθήο θαη ηνπ ξφινπ 

ηνπ θαηεγνξνχκελνπ ζηα αξραία ειιεληθά κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ησλ δχν γισζζηθψλ 

κνξθψλ (α.ε & λ.ε.).  

 

Δπηκέξνπο ηόρνη σο πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία.  

Μεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα: 

α) λα επηδεηθλχνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ 

β) λα ζπλάγνπλ κέζσ ηεο επαγσγηθήο κεζφδνπ ηηο κνξθέο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
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θαηεγνξνπκέλνπ θαζψο θαη ηα ξήκαηα απφ ηα νπνία εμαξηάηαη κέζα ζε κία πξφηαζε   

γ) λα αλαγλσξίδνπλ ηα θαηεγνξνχκελα ηφζν ζε κία πξφηαζε ηεο λέαο φζν θαη ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο 

δ) λα εληζρχζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, ζπζηεκαηνπνηψληαο ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

γλψζεηο ηνπο κέζσ ηεο ηξηθαζηθήο πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο ηνπ ππφ εμέηαζε 

γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ (θξηηηθφο γξακκαηηζκφο) 

 

1.4  Πξνηεηλόκελε Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο  

 

Δ εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα, 

έγθεηηαη ζηελ ηξηθαζηθή πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο ηεο Γξακκαηηθήο (Παξνπζίαζε, 

Πξαθηηθή, Παξαγσγή). Οη καζεηέο ζα εηζαρζνχλ ζηελ έλλνηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ  

κέζσ ελφο πνηήκαηνο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα αμηνπνηεζνχλ νη ίδηεο πξνηάζεηο ζηα λέα θαη 

ζηα αξραία ειιεληθά, νχησο ψζηε κέζσ ηεο επαγσγηθήο κεζφδνπ  λα εμαγάγνπλ ηνπο 

θαλφλεο γηα ην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν.  

 

1.5 Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Γιάπκεια : Δ δηδαθηηθή παξέκβαζε κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε κία δηδαθηηθή ψξα. 

2) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή  

α) Φάζεηο δηδαζθαιίαο:  

ην πξψην ζηάδην (Παξνπζίαζε) ηεο ηξηθαζηθήο πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο, νη καζεηέο ζα εηζαρζνχλ ζην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν κέζσ ηνπ πνηήκαηνο 

ηνπ Κ. Γ. Καξπσηάθε [Δίκαζηε θάηη...]. Δ δηδάζθνπζα αθνχ αλαγλψζεη ην πνίεκα, ζα 

ζέζεη ηηο εξσηήζεηο: «πψο ζαο θάλεθε ην πνίεκα;», «πνηνη είκαζηε;», αλακέλνληαο ηελ 

απάληεζε «εκείο». Θα ζπλερίζεη ξσηψληαο «ηη είκαζηε εκείο;», κε ζηφρν λα εληνπίζνπλ 

νη καζεηέο ηηο ιέμεηο «θηζάξεο», «αληέλεο», «αηζζήζεηο». ην ζεκείν απηφ, αλ ππάξμεη 
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δπζθνιία, ζα ηνπο θαηεπζχλεη πξνο ηνλ 1
ν
 ζηίρν ησλ 3

σλ
 πξψησλ ζηξνθψλ. Ώθνινπζνχλ 

νη εξσηήζεηο «πνηνη επνκέλσο κπνξεί λα είλαη θηζάξεο, αληέλεο, αηζζήζεηο;» «Μήπσο 

κπνξείηε λα εληνπίζεηε πνηνο είλαη ελ ηέιεη απηφο πνπ κηιάεη;», ψζηε νη καζεηέο λα 

αληηιεθζνχλ φηη νη πνηεηέο είλαη απηνί πνπ κηινχλ. Σέινο, ζα ηεζεί ε εξψηεζε: «ηη είλαη 

ε πνίεζε γηα ηνπο πνηεηέο ζχκθσλα κε ην πνηεηηθφ ππνθείκελν», κε ζθνπφ λα 

εληνπηζηεί ε ιέμε «θαηαθχγην». Οη πξνηάζεηο απηέο «νη πνηεηέο είκαζηε θηζάξεο, 

αληέλεο, αηζζήζεηο», «ε πνίεζε είλαη θαηαθχγην» ζα θαηαγξαθνχλ ζηνλ πίλαθα. 

Έρνληαο θαηά λνπ φηη νη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο έρνπλ δηδαρζεί ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηλφκελν ζηα λέα ειιεληθά, ζα αθνινπζήζνπλ νη εξσηήζεηο «ζπληαθηηθά ηη είλαη απηέο 

νη ιέμεηο (θηζάξεο, θ.ιπ.);», «ηα ξήκαηα πνπ παίξλνπλ θαηεγνξνχκελν πψο ηα ιέκε;», 

ψζηε λα αλαθαιέζνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα 

πεξάζνπκε ζε κία άζθεζε εληνπηζκνχ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ θαη ησλ ζπλδεηηθψλ 

ξεκάησλ ηφζν ζηα λέα φζν θαη ζηα αξραία ειιεληθά (βι. θχιια εξγαζίαο
29

). 

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ζα θιεζνχλ, μεθηλψληαο απφ ηελ πξφηαζε ησλ λέσλ 

ειιεληθψλ, λα αλαθαιέζνπλ ηηο πξνγελέζηεξεο γλψζεηο ηνπο, εληνπίδνληαο ην ζπλδεηηθφ 

ξήκα θαη ην θαηεγνξνχκελν. Θα αθνινπζήζνπλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα ηελ αληίζηνηρε 

πξφηαζε ζηα αξραία ειιεληθά. Ώμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη έγηλε πξνζπάζεηα νη πξνηάζεηο 

αξραίσλ θαη λέσλ ειιεληθψλ λα είλαη ζρεδφλ ίδηεο θαη λα πεξηιακβάλνπλ φζεο 

πεξηζζφηεξεο κνξθέο θαηεγνξνπκέλνπ ήηαλ εθηθηφ (επίζεην, νπζηαζηηθφ, απαξέκθαην, 

γεληθή θαηεγνξεκαηηθή, δεπηεξεχνπζα νλνκαηηθή πξφηαζε, αξηζκεηηθφ), ψζηε λα 

θαηαζηή εκθαλήο ε αληηζηνηρία.. Βθηφο απηνχ, ππάξρεη θαη έλα παξάδεηγκα κε 

θαηεγνξνχκελν αληηθεηκέλνπ ην νπνίν ζα ηνληζηεί απφ ηελ δηδάζθνπζα. Βλ ζπλερεία, ζα 

ζπκπιεξψζνπλ, ζπλεξγαδφκελνη κε ηνλ δηπιαλφ ηνπο ηνλ πίλαθα πνπ ζα ηνπο έρεη δνζεί 

(βι. θχιια εξγαζίαο), ελψ ηαπηφρξνλα ε δηδάζθνπζα ζα θαηαγξάθεη ηηο απαληήζεηο 

ηνπο ζηνλ πίλαθα, βνεζψληαο φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. ην ζεκείν απηφ, ζα ηνπο 

δεηεζεί λα αλαθέξνπλ θαη άιια ζπλδεηηθά ξήκαηα πνπ γλσξίδνπλ ζηα λέα ειιεληθά, 

ψζηε αθελφο, λα θαηαγξαθνχλ ζηνλ πίλαθα απφ ηνπο ίδηνπο θαη αθεηέξνπ, λα 

αλαθεξζνχλ απφ ηε δηδάζθνπζα ηα αληίζηνηρα ζηα αξραία ειιεληθά.    

Με ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία επηδηψθεηαη ηφζν λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ 

νκνηφηεηα ησλ θαηεγνξνπκέλσλ φζν θαη λα κπνξνχλ λα ην αλαγλσξίδνπλ επθνιφηεξα 

                                                           
29

 Σα θχιια εξγαζίαο ησλ παηδηψλ ζα ηνπο έρνπλ δηαλεκεζεί απφ ηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο 

ψξαο. Παξάιιεια ζα πξνβιεζνχλ κέζσ ηνπ πξνβνιέα. 
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ζηα αξραία ειιεληθά θαη λα ην ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηα λέα ειιεληθά.  

Αεδνκέλνπ φηη ην ζηάδην ηεο Παξαγσγήο δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζηα αξραία 

ειιεληθά, θαζψο νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα παξαγάγνπλ δηθφ ηνπο αξραηνειιεληθφ 

θείκελν, ηα δχν επφκελα ζηάδηα (Πξαθηηθή- Παξαγσγή) ζα ζπγρσλεπηνχλ ζε έλα. 

πγθεθξηκέλα, ζα ηνπο δνζεί ηφζν ην αξραίν θείκελν απφ ην έξγν ηνπ Ξελνθψληα 

«Κχξνπ Ἀλάβαζηο» ην νπνίν δηαζθεπάζηεθε απφ ηε δηδάζθνπζα φζν θαη ε κεηάθξαζή 

ηνπ πξνο δηεπθφιπλζε ηνπο. Θα ηνπο δεηεζεί θαη απηή ηε θνξά αλά δεχγε λα εληνπίζνπλ 

ηα θαηεγνξνχκελα, ηα ξήκαηα απφ ηα νπνία εμαξηψληαη, ηε ιέμε ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη (ππνθείκελν/αληηθείκελν) θαζψο θαη ηε κνξθή ηνπο. Σέινο, ζα αλαηεζεί 

κία άζθεζε αληηζηνίρηζεο γηα ην ζπίηη (βι. θχιια εξγαζίαο), ε νπνία θηλείηαη ζηελ ίδηα 

ινγηθή εληνπηζκνχ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ.  

 

β) Μέζνδνο- Σερληθή δηδαζθαιίαο: 

ε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζα αθνινπζεζεί ε κεησπηθή δηδαζθαιία, ελψ ζα 

ιάβεη ρψξα ε ζπδήηεζε κε εξσηαπνθξίζεηο.  

 

γ)  Αηδαθηηθφ πιηθφ: Θα γίλεη ρξήζε ηνπ πίλαθα, θαζψο θαη θσηνηππεκέλνπ πιηθνχ πνπ 

ζα πεξηιακβάλεη  ηα θχιια εξγαζίαο.  

 

δ) ΐηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ρεδίνπ 

Κιαίξεο, Υ. & Μπακπηληψηεο, Γ. (2004). Γξακκαηηθή ηεο Νέαο Διιεληθήο. 

Γνκνιεηηνπξγηθή – Δπηθνηλσληαθή. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα. 

Μαπξφπνπινο, Ώ. (2013). Σρέδην Μαζήκαηνο. Σρεδηαζκόο-Γηεμαγσγή & Αμηνιόγεζε 

κηαο Γηδαζθαιίαο. Ώζήλα: Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο. 

παλφο, Γ. & Μηράιεο, Ώ. (2012). Η Νενειιεληθή Γιώζζα ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Αμηνιόγεζε Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο. 

Ώζήλα: Βθδφζεηο Κξηηηθή 
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Φξπδάθε, Β. (2003). Η ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο. Ώζήλα: 

Βθδφζεηο Κξηηηθή. 

Φξπδάθε, Β. (2009). Η Γηδαζθαιία ζηελ Τνκή ηεο Νεσηεξηθήο θαη ηεο Μεηαλεσηεξηθήο 

Σθέςεο. Ώζήλα: Βθδφζεηο Κξηηηθή. 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Δ αμηνιφγεζε ηφζν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηεο παξαγφκελεο γλψζεο, 

εκθαίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο, 

εθφζνλ νη καζεηέο δχλαληαη λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα εθθξαζηνχλ θαζφιε ηε δηάξθεηα 

επεμεξγαζίαο ηνπ γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ. Σαπηφρξνλα, ε ίδηα ζπληζηψζα νδεγεί ηε 

θηιφινγν ζε αλαζηνραζκφ θαη βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο.  

                                  

 

ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ 

[Βίκαζηε θάηη... ] Κ. Γ. Καξπσηάθεο 

Βίκαζηε θάηη μεραξβαισκέλεο 

θηζάξεο. Ο άλεκνο, φηαλ πεξλάεη,  

ζηίρνπο, ήρνπο παξάθσλνπο μππλάεη  

ζηηο ρνξδέο πνπ θξέκνληαη ζαλ θαδέλεο.* 

Βίκαζηε θάηη απίζηεπηεο αληέλεο.  

Τςψλνληαη ζα δάρηπια ζηα ράε, 

ζηελ θνξπθή ηνπο η' άπεηξν αληεράεη, 

κα γξήγνξα ζα πέζνπλε ζπαζκέλεο. 

Βίκαζηε θάηη δηάρπηεο αηζζήζεηο,  

ρσξίο ειπίδα λα ζπγθεληξσζνχκε.  

ηα λεχξα καο κπεξδεχεηαη φιε ε θχζηο. 

ην ζψκα, ζηελ ελζχκεζε πνλνχκε. 

Μαο δηψρλνπλε ηα πξάγκαηα, θη ε πνίεζηο 

είλαη ην θαηαθχγην πνπ θζνλνχκε. 

 

θαδέλεο: αιπζίδεο γηα ξνιφη ηεο ηζέπεο, πνπ είλαη ζπλήζσο ραιαξέο. 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB106/544/3562,14851/
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Σα φξε θαίλνληαη ςειά.                                     Σά ὅξε θαίλνληαη ὑςειά. 

Δ ρψξα είλαη εχθνξε.                                        Ἡ ρψξα ἐζηίλ εὔθνξνο. 

Ο Μηιηηάδεο πέζαλε γέξνληαο ζηε θπιαθή.     Μηιηηάδεο γέξσλ ἐλ ηῷ δεζκσηεξίῳ  

 

Σα Κχζεξα είλαη λεζί.                                      Σὰ δὲ Κχζεξα λῆζφο ἐζηηλ.  

Οη πφξηεο είλαη απφ ραιθφ.                                 Ώἱ ζχξαη εἰζίλ ραιθνῦ. 

Ο ερζξφο δχζθνια γίλεηαη θίινο.      Ὁ ἐρζξφο ραιεπῶο γίγλεηαη θίινο.  

Ο Ξελνθψλ εθιέγεηαη  ζηξαηεγφο.                      Ξελνθῶλ αἱξεῖηαη ζηξαηεγφο.  

Ο Φίιηππνο είλαη εθείλνο πνπ είπε απηά.          Ὁ Φίιηππνο ἐζηὶλ ὅζπεξ ἔιεμε ηαῦηα. 

 

Οη νπιίηεο ήηαλ δχν ρηιηάδεο.                           Οἱ ὁπιῖηαη ἦζαλ δηζρίιηνη. 

Δ θαηνηθία είλαη δηθή κνπ.                                Ἡ νἰθία ἐζηὶλ ἐκή. 

Σν λα κηιάο πεξηεθηηθά είλαη θηινζνθία.          Σφ ιαθσλίδεηλ ἐζηί θηινζνθεῖλ.  

Οη Κνξίλζηνη απνθαινχλ απηνχο λνκνζέηεο.   Κνξίλζηνη θαινῦζηλ αὐηνὺο λνκνζέηαο. 

 

 

Καηεγνξνύκελν: 

 

 

πκθσλεί κε ηε 

ιέμε πνπ 

πξνζδηνξίδεη ζε:  

 

Δμαξηάηαη από 

ξήκαηα: 

 

Έρεη ηηο εμήο κνξθέο: 

 

Νέα Βιιεληθή 

 

 

 

 

  

 

Ώξραία Βιιεληθή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ἀπέζαλε. 
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ην παξαθάησ αξραηνειιεληθφ θείκελν λα εληνπίζεηε αλά δεχγε ηα θαηεγνξνχκελα, 

ηα ξήκαηα απφ ηα νπνία εμαξηψληαη, ηε ιέμε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 

(ππνθείκελν/αληηθείκελν) θαζψο θαη ηε κνξθή ηνπο. 

Ὅηε Κῦξνο ἔηη παῖο ἦλ, ἐπαηδεύεην θαὶ ζὺλ ηῷ ἀδειθῷ θαὶ ζὺλ ηνῖο ἄιινηο παηζί, θαί 

πάλησλ πάληα θξάηηζηνο ἐλνκίδεην. Κῦξνο αἰδεκνλέζηαηνο κὲλ ηῶλ ἡιηθησηῶλ ἦλ 

[...], ἔπεηηα δὲ ἄξηζηνο ἔθηππνο ἐγέλεην· ἔθξηλνλ δ’ αὐηὸλ θηινκαζέζηαηνλ θαὶ 

κειεηεξόηαηνλ.  

 

ηαλ ν Κχξνο ήηαλ αθφκε παηδί, εθπαηδεπφηαλ κε ηνλ αδειθφ ηνπ θαη κε ηα άιια 

παηδηά, θαη ζεσξνχληαλ απφ φινπο θαη γηα φια ηθαλφηαηνο. Ο Κχξνο ήηαλ ν 

ληξνπαιφηεξνο φισλ ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ [...], έπεηηα δε έγηλε άξηζηνο θαβαιάξεο 

αιφγσλ · θαη φινη ηνλ ζεσξνχζαλ θηινκαζέζηαην θαη κειεηεξφηαην.  

Ξελνθῶλ, Κχξνπ Ἀλάβαζηο 1.9.2-5 (δηαζθεπαζκέλν) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ηήιε Ώ΄      ηήιε ΐ΄ 

α) Οἱ γεξάζθνληεο _________ ἀπνβαίλνπζη.                                              ἀξρὴ 

β) Ὁ ἔπαηλνο _________ θηιίαο γίγλεηαη.                                                   ηξηάθνληα 

Ώπα για 

εξάζκηζη!!! 

Ώπα για εξάζκηζη ζηο ζπίηι!!!  

Να ζπκπιεξψζεηε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Ώ΄ κε ηα θαηεγνξνχκελα 

απφ ηε ζηήιε ΐ΄. ηε ζπλέρεηα, λα αλαγλσξίζεηε ηε κνξθή ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ (επίζεην, νπζηαζηηθφ, θ.ιπ.), ην ξήκα απφ ην νπνίν 

εμαξηψληαη, θαζψο θαη ηε ιέμε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 

(ππνθείκελν/αληηθείκελν). 
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γ) Ώἱ πνλεξαὶ ἐιπίδεο θαθνὶ __________ εἰζηλ.                                          ηνῦ παηξφο  

δ) Οἱ ἀθνληηζηαὶ ____________ ἦζαλ.                                                        χξηνη 

ε) Ααξεῖνο Κῦξνλ ______________ ἐπνίεζε.                                             δπζκαζεῖο 

ζη) Οἱ Καππαδφθαη ὑπφ Ἑιιήλσλ ____________ὀλνκάδνληαη.                 ζχκβνπινί 

δ) Ἡ νἰθία ἐζηὶ _______.                                                                              ζαηξάπελ 

 

 

11.1.2. ρέδην Αηδαζθαιίαο Σκήκαηνο Βιέγρνπ Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

 

ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

1) ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

 

1.1 Σίηινο (Θέκα) ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

 Καηεγνξνύκελν  

 

1.2 Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

Γλσζηηθό/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

 Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα – Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

 

1.3 θνπόο & ηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

Γεληθόο θνπόο: νη καζεηέο λα νδεγεζνχλ ζηελ επίγλσζε ηεο κνξθήο θαη ηνπ ξφινπ 

ηνπ θαηεγνξνχκελνπ ζηα αξραία ειιεληθά  

 

Δπηκέξνπο ηόρνη σο πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία.  
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Μεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα: 

α) λα επηδεηθλχνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ 

 

β) λα ζπλάγνπλ κέζσ ηεο επαγσγηθήο κεζφδνπ ηηο κνξθέο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ θαζψο θαη ηα ξήκαηα απφ ηα νπνία εμαξηάηαη κέζα ζε κία πξφηαζε   

γ) λα αλαγλσξίδνπλ ηα θαηεγνξνχκελα ζε κία πξφηαζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο 

 

 

1.4  Πξνηεηλόκελε Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο  

 

Δ εμέηαζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ έγθεηηαη ζηελ ηξηκεξή πνξεία δηδαζθαιίαο  (ΟΛΟΝ, 

ΜΒΡΔ, ΟΛΟΝ). Οη καζεηέο ζα εηζαρζνχλ ζηελ έλλνηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ κέζσ ελφο 

πίλαθα δσγξαθηθήο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα επεμεξγαζηνχλ ηηο δνζείζεο ζηα αξραία 

ειιεληθά πξνηάζεηο, νχησο ψζηε κέζσ ηεο επαγσγηθήο κεζφδνπ λα εμαγάγνπλ ηνπο 

θαλφλεο γηα ην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν. Σέινο, ζα εμαζθεζνχλ ζε έλα θείκελν πνπ ζα 

ηνπο έρεη δηαλεκεζεί.  

 

1.5 Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Γιάπκεια : Δ δηδαθηηθή παξέκβαζε κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε κία δηδαθηηθή ψξα. 

4) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή  

α) Φάζεηο δηδαζθαιίαο:  

ην πξψην ΟΛΟΝ, ζην ζηάδην ηεο αθφξκεζεο, νη καζεηέο ζα εηζαρζνχλ ζην ππφ 

εμέηαζε θαηλφκελν κέζσ ελφο πίλαθα ηνπ Βγγνλφπνπινπ, ν νπνίνο ζπλνδεχεη ην 

θείκελν ηεο ελδέθαηεο ελφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα 

αλήθεη ε έλλνηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ). Δ δηδάζθνπζα δεηά απφ ηα παηδηά λα 

παξαηεξήζνπλ ηνλ ηίηιν πνπ ζπλνδεχεη ηνλ πίλαθα (ηνλ πξφζζεζε ε ίδηα) θαη λα ηνλ 
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κεηαθξάζνπλ (βι. θχιια εξγαζίαο). ηε ζπλέρεηα, ξσηά ηνπο καζεηέο αλ κπνξεί 

θάπνηνο λα ζπληάμεη ηνλ ηίηιν (απνηειείηαη απφ Τ, Ρ, ΚΤ), ψζηε λα πεξάζεη νκαιά ζην 

ππφ εμέηαζε θαηλφκελν.  

Ώθνινπζνχλ ηα ΜΒΡΔ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο, ζην 

νπνίν ζα πεξάζνπλ κέζα απφ κία άζθεζε εληνπηζκνχ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ θαη ησλ 

ζπλδεηηθψλ ξεκάησλ ζηα αξραία ειιεληθά (βι. θχιια εξγαζίαο
30

). Ώμίδεη λα 

επηζεκαλζεί φηη έγηλε πξνζπάζεηα νη πξνηάζεηο ηεο άζθεζεο λα πεξηιακβάλνπλ φζεο 

πεξηζζφηεξεο κνξθέο θαηεγνξνπκέλνπ ήηαλ εθηθηφ (επίζεην, νπζηαζηηθφ, απαξέκθαην, 

γεληθή θαηεγνξεκαηηθή, δεπηεξεχνπζα νλνκαηηθή πξφηαζε, αξηζκεηηθφ). Βθηφο απηνχ, 

ππάξρεη θαη έλα παξάδεηγκα κε θαηεγνξνχκελν αληηθεηκέλνπ ην νπνίν ζα ηνληζηεί απφ 

ηελ δηδάζθνπζα. Βλ ζπλερεία, ζα ζπκπιεξψζνπλ, ζπλεξγαδφκελνη κε ηνλ δηπιαλφ ηνπο 

ηνλ πίλαθα πνπ ζα ηνπο έρεη δνζεί (βι. θχιια εξγαζίαο), ελψ ηαπηφρξνλα ε δηδάζθνπζα 

ζα θαηαγξάθεη ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηνλ πίλαθα, βνεζψληαο φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

ην ζεκείν απηφ, ζα αλαθεξζνχλ θαη άιια ζπλδεηηθά ξήκαηα ζηα αξραία ειιεληθά, ηα 

νπνία ζα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνπο καζεηέο ζην αληίζηνηρν πιαίζην.  

Μέζσ ηεο επαγσγηθήο κεζφδνπ, επηδηψθεηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ έλλνηα 

ηνπ θαηεγνξνχκελνπ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ην αλαγλσξίδνπλ ζηα α.ε. επθνιφηεξα. 

 ην ηειεπηαίν ΟΛΟΝ, νη καζεηέο ζα αζρνιεζνχλ κε έλα θείκελν απφ ην έξγν ηνπ 

Ξελνθψληα «Κχξνπ Ἀλάβαζηο» ην νπνίν δηαζθεπάζηεθε απφ ηε δηδάζθνπζα. Θα 

θιεζνχλ θαη απηή ηε θνξά αλά δεχγε λα εληνπίζνπλ ηα θαηεγνξνχκελα, ηα ξήκαηα απφ 

ηα νπνία εμαξηψληαη, ηε ιέμε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη (ππνθείκελν/αληηθείκελν) θαζψο 

θαη ηε κνξθή ηνπο. Σέινο, ζα αλαηεζεί κία άζθεζε αληηζηνίρηζεο γηα ην ζπίηη (βι. 

θχιια εξγαζίαο), ε νπνία θηλείηαη ζηελ ίδηα ινγηθή εληνπηζκνχ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ.  

   

 β)  Μέζνδνο- Σερληθή δηδαζθαιίαο: 

ε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζα αθνινπζεζεί ε κεησπηθή δηδαζθαιία, ελψ ζα 

ιάβεη ρψξα ε ζπδήηεζε κε εξσηαπνθξίζεηο.  

                                                           
30

 Σα θχιια εξγαζίαο ησλ παηδηψλ ζα ηνπο έρνπλ δηαλεκεζεί απφ ηελ αξρή ηεο δηδαθηηθήο 

ψξαο. Παξάιιεια ζα πξνβιεζνχλ κέζσ ηνπ πξνβνιέα. 



Σζηκάθε ΐαζηιηθή, 2018 
133 

 

γ) Αηδαθηηθφ πιηθφ: Θα γίλεη ρξήζε ηνπ πίλαθα, θαζψο θαη θσηνηππεκέλνπ πιηθνχ πνπ 

ζα πεξηιακβάλεη  ηα θχιια εξγαζίαο.  

 

δ) ΐηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ρεδίνπ 

Κιαίξεο, Υ. & Μπακπηληψηεο, Γ. (2004). Γξακκαηηθή ηεο Νέαο Διιεληθήο. 

Γνκνιεηηνπξγηθή – Δπηθνηλσληαθή. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα. 

Μαπξφπνπινο, Ώ. (2013). Σρέδην Μαζήκαηνο. Σρεδηαζκόο-Γηεμαγσγή & Αμηνιόγεζε 

κηαο Γηδαζθαιίαο. Ώζήλα: Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο. 

παλφο, Γ. & Μηράιεο, Ώ. (2012). Η Νενειιεληθή Γιώζζα ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Αμηνιόγεζε Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο. 

Ώζήλα: Βθδφζεηο Κξηηηθή 

Φξπδάθε, Β. (2003). Η ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο. Ώζήλα: 

Βθδφζεηο Κξηηηθή. 

Φξπδάθε, Β. (2009). Η Γηδαζθαιία ζηελ Τνκή ηεο Νεσηεξηθήο θαη ηεο Μεηαλεσηεξηθήο 

Σθέςεο. Ώζήλα: Βθδφζεηο Κξηηηθή. 

5) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Δ αμηνιφγεζε ηφζν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηεο παξαγφκελεο γλψζεο, 

εκθαίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο, 

εθφζνλ νη καζεηέο δχλαληαη λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα εθθξαζηνχλ θαζφιε ηε δηάξθεηα 

επεμεξγαζίαο ηνπ γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ. Σαπηφρξνλα, ε ίδηα ζπληζηψζα νδεγεί ηε 

θηιφινγν ζε αλαζηνραζκφ θαη βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο.  
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ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Βοςκεθάλαρ ἐζηίν πιζηόρ θίλορ ’Αλεξάνδπος 

 

Νίκος Εγγονόπουλος, Αλζξανδρος και Βουκεφάλας  

(από το αρχείο της Λζνας Εγγονοποφλου) 

 

Σά ὅξε θαίλνληαη ὑςειά. 

Ἡ ρψξα ἐζηίλ εὔθνξνο. 

Μηιηηάδεο γέξσλ ἐλ ηῷ δεζκσηεξίῳ ἀπέζαλελ.  

Ώἱ ζχξαη εἰζίλ ραιθνῦ. 

 Ὁ ἐρζξφο ραιεπῶο γίγλεηαη θίινο.  

Ξελνθῶλ αἱξεῖηαη ζηξαηεγφο.  

Ὁ Φίιηππνο ἐζηὶλ ὅζπεξ ἔιεμε ηαῦηα. 

Οἱ ὁπιῖηαη ἦζαλ δηζρίιηνη. 

Ἡ νἰθία ἐζηὶλ ἐκή. 

Σφ ιαθσλίδεηλ ἐζηί θηινζνθεῖλ.  

Κνξίλζηνη θαινῦζηλ αὐηνὺο λνκνζέηαο. 

   Σὰ δὲ Κχζεξα λῆζφο ἐζηηλ.  
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Καηεγνξνύκελν: 

 

 

πκθσλεί κε ηε 

ιέμε πνπ 

πξνζδηνξίδεη ζε: 

 

Δμαξηάηαη από 

ξήκαηα: 

 

Έρεη ηηο εμήο κνξθέο: 

 

 

Ώξραία Βιιεληθή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην παξαθάησ θείκελν  λα εληνπίζεηε αλά δεχγε ηα θαηεγνξνχκελα, ηα ξήκαηα απφ 

ηα νπνία εμαξηψληαη, ηε ιέμε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη (ππνθείκελν/αληηθείκελν) 

θαζψο θαη ηε κνξθή ηνπο. 

 

Ὅηε Κῦξνο ἔηη παῖο ἦλ, ἐπαηδεύεην θαὶ ζὺλ ηῷ ἀδειθῷ θαὶ ζὺλ ηνῖο ἄιινηο παηζί, θαί 

πάλησλ πάληα θξάηηζηνο ἐλνκίδεην. Κῦξνο αἰδεκνλέζηαηνο κὲλ ηῶλ ἡιηθησηῶλ ἦλ 

[...], ἔπεηηα δὲ ἄξηζηνο ἔθηππνο ἐγέλεην· ἔθξηλνλ δ’ αὐηὸλ θηινκαζέζηαηνλ θαὶ 

κειεηεξόηαηνλ.  

Ξελνθῶλ, Κχξνπ Ἀλάβαζηο 1.9.2-5 (δηαζθεπαζκέλν) 

θξάηηζηνο = ηθαλφηαηνο 

αἰδεκνλέζηαηνο = ν ληξνπαιφηεξνο 

ηῶλ ἡιηθησηῶλ = ησλ ζπλνκηιήθσλ 

 

 

 

 

 

Ώπα για 

εξάζκηζη!!! 
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ηήιε Ώ΄      ηήιε ΐ΄ 

α) Οἱ γεξάζθνληεο _________ ἀπνβαίλνπζη.                                                  ἀξρὴ 

β) Ὁ ἔπαηλνο _________ θηιίαο γίγλεηαη.                                                        ηξηάθνληα 

γ) Ώἱ πνλεξαὶ ἐιπίδεο θαθνὶ __________ εἰζηλ.                                            ηνῦ παηξφο  

δ) Οἱ ἀθνληηζηαὶ ____________ ἦζαλ.                                                            χξηνη 

ε) Ααξεῖνο Κῦξνλ ______________ ἐπνίεζε.                                                δπζκαζεῖο 

ζη) Οἱ Καππαδφθαη ὑπφ Ἑιιήλσλ ____________ὀλνκάδνληαη.                    ζχκβνπινί 

δ) Ἡ νἰθία ἐζηὶ ___________.                                                                          ζαηξάπελ 

 

 

11.1.3. ρέδην Αηδαζθαιίαο Πεηξακαηηθνχ Σκήκαηνο ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

 

ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

1) ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

 

1.1 Σίηινο (Θέκα) ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

 Πξνζηαθηηθή ελεζηώηα θαη ανξίζηνπ θσλεεληόιεθησλ θαη αθσλόιεθησλ ξεκάησλ 

ελεξγεηηθήο θσλήο  

 

1.2 Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

Ώπα για εξάζκηζη ζηο ζπίηι!!!  

Να ζπκπιεξψζεηε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Ώ΄ κε ηα θαηεγνξνχκελα 

απφ ηε ζηήιε ΐ΄. ηε ζπλέρεηα, λα αλαγλσξίζεηε ηε κνξθή ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ (επίζεην, νπζηαζηηθφ, θ.ιπ.), ην ξήκα απφ ην νπνίν 

εμαξηψληαη, θαζψο θαη ηε ιέμε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 

(ππνθείκελν/αληηθείκελν). 
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Γλσζηηθό/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

 Νενειιεληθή & Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα – ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

 

1.3 θνπόο & ηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

Γεληθόο θνπόο: νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ θιίζε αιιά θαη ηηο 

ζεκαζίεο/ρξήζεηο ηεο πξνζηαθηηθήο έγθιηζεο ζηα αξραία ειιεληθά κέζσ ηεο 

δηαζχλδεζεο ησλ δχν γισζζηθψλ κνξθψλ (α.ε & λ.ε.).  

 

Δπηκέξνπο ηόρνη σο πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία.  

Μεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα: 

α) λα επηδεηθλχνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ 

 

β) λα ζπλάγνπλ κέζσ ηεο επαγσγηθήο κεζφδνπ ηηο ζεκαζίεο/ ρξήζεηο ηεο πξνζηαθηηθήο 

έγθιηζεο   

γ) λα αλαγλσξίδνπλ ηελ έγθιηζε ηεο πξνζηαθηηθήο 

δ) λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζηαθηηθή ησλ ξεκάησλ   

δ) λα εληζρχζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, ζπζηεκαηνπνηψληαο ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

γλψζεηο ηνπο κέζσ ηεο ηξηθαζηθήο πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο ηνπ ππφ εμέηαζε 

γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ (θξηηηθφο γξακκαηηζκφο) 
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1.4  Πξνηεηλόκελε Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο  

 

Δ εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα, 

έγθεηηαη ζηελ ηξηθαζηθή πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο ηεο Γξακκαηηθήο (Παξνπζίαζε, 

Πξαθηηθή, Παξαγσγή). Οη καζεηέο ζα εηζαρζνχλ ζηελ έλλνηα ηεο πξνζηαθηηθήο κέζσ 

πνηεκάησλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα αμηνπνηεζνχλ αληηζηηθηηθά ε λέα θαη ε αξραία 

ειιεληθή γιψζζα, νχησο ψζηε κέζσ ηεο επαγσγηθήο κεζφδνπ λα εμαγάγνπλ ηηο ρξήζεηο 

ηεο πξνζηαθηηθήο έγθιηζεο αιιά θαη λα δηαθξίλνπλ ηηο θαηαιήμεηο ηεο ζηα αξραία 

ειιεληθά.   

 

1.5 Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Γιάπκεια : Δ δηδαθηηθή παξέκβαζε κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε κία δηδαθηηθή ψξα. 

2) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή  

α) Φάζεηο δηδαζθαιίαο:  

ην πξψην ζηάδην (Παξνπζίαζε) ηεο ηξηθαζηθήο πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο, νη καζεηέο ζα εηζαρζνχλ ζην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν κέζσ δχν 

πνηεκάησλ. πγθεθξηκέλα ζα ηνπο δνζνχλ ην πνίεκα «Οη Ώπνκείλαληεο» ηνπ Μ. 

αρηνχξε, θαζψο θαη ην «ζν κπνξείο» ηνπ Κ. Π. Καβάθε. Δ δηδάζθνπζα, αθνχ 

αλαγλψζεη ηα πνηήκαηα θαη αθνχ δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο λα κνηξαζηνχλ ηηο πξψηεο 

εληππψζεηο ηνπο, ζα ζέζεη ηηο εμήο εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ην πνίεκα ηνπ αρηνχξε: 

«ζε πνηνλ απεπζχλεηαη ην πνηεηηθφ ππνθείκελν θαη ηη ηνπ ιέεη;», αλακέλνληαο απφ ηνπο 

καζεηέο λα εληνπίζνπλ φηη απεπζχλεηαη ζηνλ Πνηεηή θαη ηνπ δεηάεη λα ςάμεη θαιά, λα 

βξεη ηνπο «απνκείλαληεο ηνπ ήιηνπ» θαη λα ηνπο θαηαγξάςεη. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

εμαγάγνπλ νη καζεηέο ηε ρξήζε ηεο πξνζηαθηηθήο, θάλνληαο παξάιιεια κία 

πξνζπάζεηα λα εληνπίζνπλ ηη εθθξάδεη ζην ζεκείν απηφ ε έγθιηζε (πξνηξνπή).  

Ώθνινπζψληαο ηελ ίδηα ινγηθή, ε δηαδηθαζία ζα ζπλερηζηεί κε ην δεχηεξν πνίεκα, κε 

ζηφρν απηή ηε θνξά νη καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηφζν ην «πξνζπάζεζε» φζν θαη ηελ 
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άξλεζε ηεο πξνζηαθηηθήο «κελ ηελ εμεπηειίδεηο». ην ζεκείν απηφ, ζα θιεζνχλ λα 

εληνπίζνπλ ηε ζεκαζία ηεο έγθιηζεο. Ώθνξκψκελε ε δηδάζθνπζα απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο ηεο πξνζηαθηηθήο ζα πεξάζεη ζηηο πξνηάζεηο (βι. θχιια 

εξγαζίαο
31

) ησλ λέσλ θαη αξραίσλ ειιεληθψλ
32

 θαη ζα δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο λα 

εληνπίζνπλ ζε θάζε παξάδεηγκα ηε ρξήζε ηεο έγθιηζεο. ηε ζπλέρεηα, ζα εμεηαζζνχλ νη 

πίλαθεο κε ηελ θιίζε ηνπ ίδηνπ ξήκαηνο ζηελ λέα θαη αξραία ειιεληθή γιψζζα (βι. 

θχιια εξγαζίαο), κε ζηφρν λα παξαηεξήζνπλ ηελ νκνηφηεηα θάπνησλ θαηαιήμεσλ αιιά 

θαη ηε δηαθνξά ζηελ χπαξμε ηνπ γ’ πξνζψπνπ ζηελ αξραία ειιεληθή
33

. Θα επηζεκαλζεί, 

επίζεο, ε απνπζία ηεο αχμεζεο ζηνλ αφξηζην αιιά θαη ην αλέβαζκα ηνπ ηφλνπ ζηα 

ζχλζεηα ξήκαηα (ην ίδην ζπκβαίλεη άιισζηε θαη ζηα λέα ειιεληθά). Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

νη καζεηέο ζα θιεζνχλ αλά δεχγε λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα (βι. θχιια εξγαζίαο). 

     Αεδνκέλνπ φηη ην ζηάδην ηεο Παξαγσγήο δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζηα αξραία 

ειιεληθά, θαζψο νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα παξαγάγνπλ δηθφ ηνπο αξραηνειιεληθφ 

θείκελν, ηα δχν επφκελα ζηάδηα (Πξαθηηθή- Παξαγσγή) ζα ζπγρσλεπηνχλ ζε έλα. 

Ώλαιπηηθφηεξα, νη καζεηέο -αλά δεχγε θαη απηή ηε θνξά- ζα ιχζνπλ ην ζηαπξφιεμν 

πνπ ππάξρεη ζηα θχιια εξγαζίαο ηνπο. Σέινο, ζα αλαηεζεί γηα ην ζπίηη κία άζθεζε, ε 

νπνία θηλείηαη ζηελ ίδηα ινγηθή εληνπηζκνχ θαη θιίζεο ησλ ξεκάησλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ πξνζηαθηηθή απφ έλα απφζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ ηεο 11
εο

 ελφηεηαο. 

 

β) Μέζνδνο- Σερληθή δηδαζθαιίαο: 

ε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζα αθνινπζεζεί ε κεησπηθή δηδαζθαιία, ελψ ζα 

ιάβεη ρψξα ε ζπδήηεζε κε εξσηαπνθξίζεηο.  

 

γ)  Αηδαθηηθφ πιηθφ: Θα γίλεη ρξήζε ηνπ πίλαθα, θαζψο θαη θσηνηππεκέλνπ πιηθνχ πνπ 

                                                           
31

  Σα θχιια εξγαζίαο ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο, ελψ 

παξάιιεια ην πιηθφ ηνπο ζα πξνβιεζεί ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα.  

32
 Ώμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη δελ επηιέρζεθαλ νη ίδηεο πξνηάζεηο ζηα λέα θαη ζηα αξραία 

ειιεληθά, ψζηε λα δηαηεξεζεί ζηαζεξή ε πξνζνρή ησλ καζεηψλ.  

33
ην ζεκείν απηφ, ζα επηζεκαλζεί απφ ηε δηδάζθνπζα γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαλ ην γ’ 

πξφζσπν πξνζηαθηηθήο ζηα αξραία ειιεληθά, θαζψο θαη πσο απνδίδεηαη ζηε λέα ειιεληθή. 
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ζα πεξηιακβάλεη  ηα θχιια εξγαζίαο.  

 

δ) ΐηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ρεδίνπ 

Κιαίξεο, Υ. & Μπακπηληψηεο, Γ. (2004). Γξακκαηηθή ηεο Νέαο Διιεληθήο. 

Γνκνιεηηνπξγηθή – Δπηθνηλσληαθή. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα. 

Μαπξφπνπινο, Ώ. (2013). Σρέδην Μαζήκαηνο. Σρεδηαζκόο-Γηεμαγσγή & Αμηνιόγεζε 

κηαο Γηδαζθαιίαο. Ώζήλα: Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο. 

παλφο, Γ. & Μηράιεο, Ώ. (2012). Η Νενειιεληθή Γιώζζα ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Αμηνιόγεζε Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο. 

Ώζήλα: Βθδφζεηο Κξηηηθή 

Φξπδάθε, Β. (2003). Η ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο. Ώζήλα: 

Βθδφζεηο Κξηηηθή. 

Φξπδάθε, Β. (2009). Η Γηδαζθαιία ζηελ Τνκή ηεο Νεσηεξηθήο θαη ηεο Μεηαλεσηεξηθήο 

Σθέςεο. Ώζήλα: Βθδφζεηο Κξηηηθή. 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Δ αμηνιφγεζε ηφζν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηεο παξαγφκελεο γλψζεο, 

εκθαίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο, 

εθφζνλ νη καζεηέο δχλαληαη λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα εθθξαζηνχλ θαζφιε ηε δηάξθεηα 

επεμεξγαζίαο ηνπ γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ. Σαπηφρξνλα, ε ίδηα ζπληζηψζα νδεγεί ηε 

θηιφινγν ζε αλαζηνραζκφ θαη βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο.  
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ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη Ώπνκείλαληεο 

 

Ὅκσο ὑπάξρνπλ ἀθφκα 

ιίγνη ἄλζξσπνη 

πνὺ δὲλ εἶλαη θφιαζε 

ἡ δσή ηνπο 

ὑπάξρεη ηὸ κηθξὸ πνπιὶ ὁ θηηξηλνιαίκεο 

ἡ Frӓulein Ramser 

θαὶ πάληνηε ηνῦ ἥιηνπ νἱ ἀπνκείλαληεο 

νἱ ἐξσηεπκέλνη κὲ ἥιην ἢ κὲ θεγγάξη 

ςάμε θαιὰ 

βξέο ηνπο, Πνηεηή! 

θαηάγξαςέ ηνπο πξνζερηηθὰ 

γηαηί ὅζν πᾶλ θαὶ ιηγνζηεχνπλ 

ιηγνζηεχνπλ. 

                                            Μ. αρηνχξεο  

ζν Μπνξείο  

Κη αλ δελ κπνξείο λα θάκεηο ηελ δσή ζνπ 

φπσο ηελ ζέιεηο, 

ηνχην πξνζπάζεζε ηνπιάρηζηνλ 

φζν κπνξείο: κελ ηελ εμεπηειίδεηο 

κεο ζηελ πνιιή ζπλάθεηα ηνπ θφζκνπ, 

κεο ζηεο πνιιέο θηλήζεηο θη νκηιίεο. 

 

Μελ ηελ εμεπηειίδεηο πεαίλνληάο ηελ, 

γπξίδνληαο ζπρλά θ’ εθζέηνληάο ηελ               

ζησλ ζρέζεσλ θαη ησλ ζπλαλαζηξνθψλ 

ηελ θαζεκεξηλήλ αλνεζία, 

ψο πνπ λα γίλεη ζα κηα μέλε θνξηηθή.  

Κ. Π. Καβάθεο 
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Λέγε! 

Πεο κνπ, ζε παξαθαιψ.  

Πείηε κνπ ηη ζαο απαζρνιεί.  

Πεο καο, άκα ζέιεηο.  

Πήγαηλε, παηδί κνπ, ζην θαιφ.  

Παξάγγεηιε, γηαηί πεηλάσ!  

Ώλαηξέςηε ηελ θαηάζηαζε, αλ κπνξείηε.  

Μελ ην θάλεηο! 

Βπίιεμε φ,ηη ζνπ αξέζεη! 

Τπνγξακκίζηε ηα ξήκαηα.  

Υξεζηκνπνίεζέ ην, άκα ζέιεηο.  

Αψζε κνπ ιίγν ην κνιχβη ζνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Υαῖξε!                                                                       

                                                                        

Σαῦηα κὴ πξάηηεηε.  

                                                                                 

Σνὺο γνλεῖο ηίκα. 

                                                                                                

Παχζαηε πῦξ.   

                                                                  

Κεξχμαηε ηὸλ ιφγνλ ηνῦ Θενῦ.  

                                                                           

ῶζνλ, Κχξηε, ηὸλ ιαφλ νπ. 

 

Ἴζη δὴ (= εκπξφο ινηπφλ) λῦλ εἰπὲ 

ηνχηνηο, ηίο αὐηνὺο βειηίνπο πνηήζεη. 

Τι εκυράζοσν οι 

παρακάτω 

προστακτικές; 
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Φωμηεμτόληκτα Ρήματα 

Νέα Βιιεληθή  Ώξραία Βιιεληθή 

Πξνζηαθηηθή Βλεζηψηα Βλεξγεηηθήο Φσλήο Πξνζηαθηηθή Βλεζηψηα Βλεξγεηηθήο Φσλήο 

 

Βληθφο Ώξηζκφο 

 

α΄                   

 

β΄                  παίδεπε 

 

γ΄                   

 

 

Πιεζπληηθφο Ώξηζκφο  

 

α΄  

 

β΄                  παηδεχεηε  

 

γ΄  

 

 

 

 

Βληθφο Ώξηζκφο 

 

α΄                   

 

β΄                  παίδεπε 

 

γ΄                  παηδεπέησ 

 

 

Πιεζπληηθφο Ώξηζκφο  

 

α΄  

 

β΄                  παηδεχεηε  

 

γ΄        παηδεπφλησλ/ παηδεπέησζαλ 

 

 

Νέα Βιιεληθή Ώξραία Βιιεληθή 

Πξνζηαθηηθή Ώνξίζηνπ Βλεξγεηηθήο Φσλήο  Πξνζηαθηηθή Ώνξίζηνπ Βλεξγεηηθήο Φσλήο  

 

Βληθφο Ώξηζκφο 

 

α΄                   

 

β΄                  παίδεπζε/ παίδεςε 

 

γ΄                   

 

 

Πιεζπληηθφο Ώξηζκφο  

 

α΄  

 

β΄                  παηδεχζηε/ παηδέςηε  

 

γ΄  

 

 

 

 

Βληθφο Ώξηζκφο 

 

α΄                   

 

β΄                  παίδεπζνλ 

 

γ΄                 παηδεπζάησ 

 

 

Πιεζπληηθφο Ώξηζκφο  

 

α΄  

 

β΄                  παηδεχζαηε 

 

γ΄     παηδεπζάλησλ/ παηδεπζάησζαλ 
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Αφωμόληκτα Ρήματα 

Νέα Βιιεληθή  Ώξραία Βιιεληθή 

Πξνζηαθηηθή Βλεζηψηα Βλεξγεηηθήο Φσλήο Πξνζηαθηηθή Βλεζηψηα Βλεξγεηηθήο Φσλήο 

 

Βληθφο Ώξηζκφο 

 

α΄                   

 

β΄                  γξάθε 

 

γ΄                   

 

 

Πιεζπληηθφο Ώξηζκφο  

 

α΄  

 

β΄                  γξάθεηε  

 

γ΄  

 

 

 

 

Βληθφο Ώξηζκφο 

 

α΄                   

 

β΄                  γξάθε 

 

γ΄                  γξαθέησ 

 

 

Πιεζπληηθφο Ώξηζκφο  

 

α΄  

 

β΄                  γξάθεηε  

 

γ΄        γξαθφλησλ/ γξαθέησζαλ 

 

 

Νέα Βιιεληθή Ώξραία Βιιεληθή 

Πξνζηαθηηθή Ώνξίζηνπ Βλεξγεηηθήο Φσλήο  Πξνζηαθηηθή Ώνξίζηνπ Βλεξγεηηθήο Φσλήο  

 

Βληθφο Ώξηζκφο 

 

α΄                   

 

β΄                  γξάςε 

 

γ΄                   

 

 

Πιεζπληηθφο Ώξηζκφο  

 

α΄  

 

β΄                  γξάςηε  

 

γ΄  

 

 

 

 

Βληθφο Ώξηζκφο 

 

α΄                   

 

β΄                  γξάςνλ 

 

γ΄                 γξαςάησ 

 

 

Πιεζπληηθφο Ώξηζκφο  

 

α΄  

 

β΄                  γξάςαηε 

 

γ΄       γξαςάλησλ/ γξαςάησζαλ 
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Πξνζηαθηηθή 

ζηηο θύξηεο 

πξνηάζεηο 

 ε πνηα 

πξόζσπα ηε 

ζπλαληάκε; 

ε πνηνπο 

ρξόλνπο ηε 

ζπλαληάκε; 

 

Έρεη άξλεζε: 

Μπνξεί λα 

εθθξάδεη: 

 

 

 

Νέα Βιιεληθή 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ώξραία 

Βιιεληθή 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                           

 

 

 

 

 

      

                    

γγ 

Γ.                

 

                   

 

Οριζόμτια: 

1
ε
 ζεηξά: β’ ελ. πξνζηαθηηθήο ελεζηψηα ηνπ ξ. ὀλνκάδσ 

2
ε
 ζεηξά: γ’ πιεζ. πξνζηαθηηθήο ανξ. ηνπ ξ. ἀλαζθεπάδσ 

3
ε
 ζεηξά: β’ πιεζ. πξνζηαθηηθήο ελεζηψηα ηνπ ξ. θεξχηησ  

4
ε
 ζεηξά: β’ ελ. πξνζηαθηηθήο ανξ. ηνπ ξ. ἀλαθξνχσ 

 

                 

                   

ξα γηα 

ζηαπξφιεμν!!!!! 

Κάθετα: 

Στημ γκρι στήλη θα προκύυει το όμομα εμός θεού τοσ Ολύμποσ. 
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Στο απόσπασμα από το κείμεμο της 11ης  εμότητας σπογραμμίστε τοσς τύποσς 

της προστακτικής ποσ μάθατε τόσο στο αρταίο όσο και στο μεοελλημικό 

κείμεμο. Κατόπιμ, μα αμαγμωρίσετε μόμο τοσς τύποσς προστακτικής στο 

αρταίο κείμεμο και μα τοσς κλίμετε στομ τρόμο ποσ βρίσκομται και στοσς 2 

αριθμούς.  

 

Ο ζεβαζκόο πξνο ηνπο γνλείο κέιεκα ηνπ λόκνπ 

Ὃς ἂλ ηοικήζῃ παηέρα ἢ κεηέρα 
Όποηος ηστόλ ηοικήζεη ηολ παηέρα ηοσ ή ηε κεηέρα 

ηοσ 

ἢ ηούηφλ παηέρας ἢ κεηέρας ηύπηεηλ, ή ηοσς παηέρες ηοσς ή ηης κεηέρες ηοσς λα τησπήζεη 

πρῶηολ κὲλ ὁ προζησγτάλφλ βοεζείηφ [...] 
ο πρώηος άλζρφπος ποσ ηολ ζσλαληά ας βοεζήζεη 

(ηο ζύκα) [...] 

κὴ βοεζήζας δὲ ἀεηθσγίαλ ἐθ ηῆς τώρας θεσγέηφ· 
αλ όκφς δε βοεζήζεη λα απειαύλεηαη από ηε τώρα 

γηα όιε ηοσ ηε δφή· 

ὁ δὲ κὴ κέηοηθος βοεζῶλ κὲλ ἔπαηλολ ἐτέηφ, 
θη ασηός ποσ δελ είλαη κέηοηθος, αλ βοεζήζεη, ας 

επαηλείηαη, 

κὴ βοεζῶλ δέ, υόγολ· αλ όκφς δε βοεζήζεη, λα κέκθεηαη· 

 

 

Πιάησλ, Νόκνη 881b-e (δηαζθεπή) 

 

 

 

 

ξα γηα 

εμάζθεζε ζην 

ζπίηη !!! 
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11.1.4. ρέδην Αηδαζθαιίαο Σκήκαηνο Βιέγρνπ ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

 

ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

1) ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

 

1.1 Σίηινο (Θέκα) ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

 Πξνζηαθηηθή ελεζηώηα θαη ανξίζηνπ θσλεεληόιεθησλ θαη αθσλόιεθησλ ξεκάησλ 

ελεξγεηηθήο θσλήο  

 

1.2 Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

Γλσζηηθό/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

 Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα – ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

 

1.3 θνπόο & ηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

Γεληθόο θνπόο: νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ θιίζε αιιά θαη ηηο 

ζεκαζίεο/ρξήζεηο ηεο πξνζηαθηηθήο έγθιηζεο ζηα αξραία ειιεληθά  

 

Δπηκέξνπο ηόρνη σο πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία.  

Μεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα: 

α) λα επηδεηθλχνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ 

 

β) λα ζπλάγνπλ κέζσ ηεο επαγσγηθήο κεζφδνπ ηηο ζεκαζίεο/ ρξήζεηο ηεο πξνζηαθηηθήο 

έγθιηζεο ζηα αξραία ειιεληθά 

γ) λα αλαγλσξίδνπλ ηελ έγθιηζε ηεο πξνζηαθηηθήο ζηα αξραία ειιεληθά  
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δ) λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζηαθηηθή ησλ ξεκάησλ ζηα αξραία ειιεληθά 

δ) λα εληζρχζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, ζπζηεκαηνπνηψληαο ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

γλψζεηο ηνπο κέζσ ηεο ηξηθαζηθήο πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο ηνπ ππφ εμέηαζε 

γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ (θξηηηθφο γξακκαηηζκφο) 

 

1.4  Πξνηεηλόκελε Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο  

 

Δ εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα, 

έγθεηηαη ζηελ ηξηθαζηθή πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο ηεο Γξακκαηηθήο (Παξνπζίαζε, 

Πξαθηηθή, Παξαγσγή). Οη καζεηέο ζα εηζαρζνχλ ζηελ έλλνηα ηεο πξνζηαθηηθήο κέζσ 

ηεο «Κπξηαθήο Πξνζεπρήο», ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα θιεζνχλ λα εμαγάγνπλ κέζσ ηεο 

επαγσγηθήο κεζφδνπ ηηο ρξήζεηο ηεο πξνζηαθηηθήο έγθιηζεο θαη λα δηαθξίλνπλ ηηο 

θαηαιήμεηο ηεο ζηα αξραία ειιεληθά.   

 

1.5 Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Γιάπκεια : Δ δηδαθηηθή παξέκβαζε κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε κία δηδαθηηθή ψξα. 

2) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή  

α) Φάζεηο δηδαζθαιίαο:  

ην πξψην ζηάδην (Παξνπζίαζε) ηεο ηξηθαζηθήο πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο, νη καζεηέο ζα εηζαρζνχλ ζην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν κέζσ ηεο 

«Κπξηαθήο Πξνζεπρήο». πγθεθξηκέλα, αθνχ αλαγλσζζεί, ε δηδάζθνπζα ζα δεηήζεη 

απφ ηνπο καζεηέο λα πξνζπαζήζνπλ λα ηελ κεηαθξάζνπλ, ξσηψληαο ηνπο ζηε ζπλέρεηα 

αλ γλσξίδνπλ ζε πνηα έγθιηζε είλαη ηα ξήκαηα. Ώθνχ εληνπηζηεί ε έγθιηζε ηεο 

πξνζηαθηηθήο ζα θιεζνχλ λα βξνπλ ηε ζεκαζία ηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα 
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αθνινπζήζεη ε επεμεξγαζία ησλ αξραηνειιεληθψλ πξνηάζεσλ (βι. θχιια εξγαζίαο
34

), 

νχησο ψζηε νη καζεηέο λα εληνπίζνπλ ζε θάζε παξάδεηγκα ηε ρξήζε ηεο έγθιηζεο. ηε 

ζπλέρεηα, ζα εμεηαζζνχλ νη πίλαθεο κε ηελ θιίζε ηεο πξνζηαθηηθήο ελφο 

θσλεεληφιεθηνπ θαη ελφο αθσλφιεθηνπ ξήκαηνο ζηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα (βι. 

θχιια εξγαζίαο). ην ζεκείν απηφ, ζα επηζεκαλζεί πψο απνδίδεηαη ην γ’ πξφζσπν 

πξνζηαθηηθήο ζηα λέα ειιεληθά, ε απνπζία ηεο αχμεζεο ζηνλ αφξηζην, θαζψο θαη ην 

αλέβαζκα ηνπ ηφλνπ ζηα ζχλζεηα ξήκαηα. Έηζη, νη καζεηέο ζα θιεζνχλ αλά δεχγε λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα (βι. θχιια εξγαζίαο). 

     Αεδνκέλνπ φηη ην ζηάδην ηεο Παξαγσγήο δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζηα αξραία 

ειιεληθά, θαζψο νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα παξαγάγνπλ δηθφ ηνπο αξραηνειιεληθφ 

θείκελν, ηα δχν επφκελα ζηάδηα (Πξαθηηθή- Παξαγσγή) ζα ζπγρσλεπηνχλ ζε έλα. 

Ώλαιπηηθφηεξα, νη καζεηέο -αλά δεχγε θαη απηή ηε θνξά- ζα ιχζνπλ ην ζηαπξφιεμν 

πνπ ππάξρεη ζηα θχιια εξγαζίαο ηνπο. Σέινο, ζα αλαηεζεί γηα ην ζπίηη κία άζθεζε, 

ζηελ νπνία ζα ηνπο δεηείηαη λα εληνπίζνπλ θαη λα θιίλνπλ ηα ξήκαηα πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ πξνζηαθηηθή απφ έλα απφζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ ηεο 11
εο

 ελφηεηαο. 

 

β) Μέζνδνο- Σερληθή δηδαζθαιίαο: 

ε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζα αθνινπζεζεί ε κεησπηθή δηδαζθαιία, ελψ ζα 

ιάβεη ρψξα ε ζπδήηεζε κε εξσηαπνθξίζεηο.  

 

γ)  Αηδαθηηθφ πιηθφ: Θα γίλεη ρξήζε ηνπ πίλαθα, θαζψο θαη θσηνηππεκέλνπ πιηθνχ πνπ 

ζα πεξηιακβάλεη  ηα θχιια εξγαζίαο.  

 

δ) ΐηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ρεδίνπ 

Κιαίξεο, Υ. & Μπακπηληψηεο, Γ. (2004). Γξακκαηηθή ηεο Νέαο Διιεληθήο. 

Γνκνιεηηνπξγηθή – Δπηθνηλσληαθή. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα. 

                                                           
34

  Σα θχιια εξγαζίαο ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο καζεηέο ζηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο, ελψ 

παξάιιεια ην πιηθφ ηνπο ζα πξνβιεζεί ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα.  



Σζηκάθε ΐαζηιηθή, 2018 
150 

Μαπξφπνπινο, Ώ. (2013). Σρέδην Μαζήκαηνο. Σρεδηαζκόο-Γηεμαγσγή & Αμηνιόγεζε 

κηαο Γηδαζθαιίαο. Ώζήλα: Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο. 

παλφο, Γ. & Μηράιεο, Ώ. (2012). Η Νενειιεληθή Γιώζζα ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Αμηνιόγεζε Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο. 

Ώζήλα: Βθδφζεηο Κξηηηθή 

Φξπδάθε, Β. (2003). Η ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο ζηελ πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο. Ώζήλα: 

Βθδφζεηο Κξηηηθή. 

Φξπδάθε, Β. (2009). Η Γηδαζθαιία ζηελ Τνκή ηεο Νεσηεξηθήο θαη ηεο Μεηαλεσηεξηθήο 

Σθέςεο. Ώζήλα: Βθδφζεηο Κξηηηθή. 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Δ αμηνιφγεζε ηφζν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηεο παξαγφκελεο γλψζεο, 

εκθαίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο, 

εθφζνλ νη καζεηέο δχλαληαη λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα εθθξαζηνχλ θαζφιε ηε δηάξθεηα 

επεμεξγαζίαο ηνπ γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ. Σαπηφρξνλα, ε ίδηα ζπληζηψζα νδεγεί ηε 

θηιφινγν ζε αλαζηνραζκφ θαη βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο.  

                                  

 

ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ 

Πάηεπ ἡμῶν  

Πάηεξ ἡκῶλ ὁ ἐλ ηνῖο νὐξαλνῖο· 

ἁγηαζζήησ ηὸ ὄλνκά ζνπ· 

ἐιζέησ ἡ βαζηιεία ζνπ· 

γελεζήησ ηὸ ζέιεκά ζνπ,· 

ὡο ἐλ νὐξαλῷ θαὶ ἐπὶ ηῆο γῆο· 

ηὸλ ἄξηνλ ἡκῶλ ηὸλ ἐπηνχζηνλ δὸο ἡκῖλ ζήκεξνλ· 

θαὶ ἄθεο ἡκῖλ ηὰ ὀθεηιήκαηα ἡκῶλ, 

ὡο θαὶ ἡκεῖο ἀθίεκελ ηνῖο ὀθεηιέηαηο ἡκῶλ· 

θαὶ κὴ εἰζελέγθῃο ἡκᾶο εἰο πεηξαζκφλ, 

ἀιιὰ ῥῦζαη ἡκᾶο ἀπὸ ηνῦ πνλεξνῦ. 

ἀκήλ 
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Τι εκυράζοσν οι 

παρακάτω 

προστακτικές; 

Υαῖξε!                                                                       

                                                                        

Σαῦηα κὴ πξάηηεηε.  

                                                                                 

Σνὺο γνλεῖο ηίκα. 

                                                                                                

Παχζαηε πῦξ.   

                                                                  

Κεξχμαηε ηὸλ ιφγνλ ηνῦ Θενῦ.  

                                                                           

ῶζνλ, Κχξηε, ηὸλ ιαφλ νπ. 

 

Ἴζη δὴ (= εκπξφο ινηπφλ) λῦλ εἰπὲ 

ηνχηνηο, ηίο αὐηνὺο βειηίνπο πνηήζεη. 
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Φωμηεμτόληκτα Ρήματα 

Ώξραία Βιιεληθή 

Πξνζηαθηηθή Βλεζηψηα Βλεξγεηηθήο 

Φσλήο 

Πξνζηαθηηθή Ώνξίζηνπ Βλεξγεηηθήο 

Φσλήο 

 

Βληθφο Ώξηζκφο 

 

α΄                   

 

β΄                  παίδεπε 

 

γ΄                  παηδεπέησ 

 

 

Πιεζπληηθφο Ώξηζκφο  

 

α΄  

 

β΄                  παηδεχεηε  

 

γ΄        παηδεπφλησλ/ παηδεπέησζαλ 

 

 

Βληθφο Ώξηζκφο 

 

α΄                   

 

β΄                  παίδεπζνλ 

 

γ΄                 παηδεπζάησ 

 

 

Πιεζπληηθφο Ώξηζκφο  

 

α΄  

 

β΄                  παηδεχζαηε 

 

γ΄     παηδεπζάλησλ/ παηδεπζάησζαλ 

 

 

 

Αφωμόληκτα Ρήματα 

Ώξραία Βιιεληθή 

Πξνζηαθηηθή Βλεζηψηα Βλεξγεηηθήο Φσλήο        Πξνζηαθηηθή Ώνξίζηνπ Βλεξγεηηθήο Φσλήο 

 

Βληθφο Ώξηζκφο Βληθφο Ώξηζκφο 

  

α΄                               α΄   

 

β΄                  γξάθε                                 β΄        γξάςνλ 

 

γ΄                  γξαθέησ                                             γ΄         γξαςάησ 

 

 

Πιεζπληηθφο Ώξηζκφο  Πιεζπληηθφο Ώξηζκφο  

 

α΄                                                                             α΄  

 

β΄                  γξάθεηε              β΄ γξάςαηε 

 

γ΄        γξαθφλησλ/ γξαθέησζαλ                             γ΄        γξαςάλησλ/ γξαςάησζαλ 
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Πξνζηαθηηθή 

ζηηο θύξηεο 

πξνηάζεηο 

 ε πνηα 

πξόζσπα ηε 

ζπλαληάκε; 

ε πνηνπο 

ρξόλνπο ηε 

ζπλαληάκε; 

 

Έρεη άξλεζε: 

Μπνξεί λα 

εθθξάδεη: 

 

 

 

 

Ώξραία 

Βιιεληθή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

     

    

      

                    

   

                    

γγ 

Γ.                

 

                   

 

Οριζόμτια: 

1
ε
 ζεηξά: β’ ελ. πξνζηαθηηθήο ελεζηψηα ηνπ ξ. ὀλνκάδσ 

2
ε
 ζεηξά: γ’ πιεζ. πξνζηαθηηθήο ανξ. ηνπ ξ. ἀλαζθεπάδσ 

3
ε
 ζεηξά: β’ πιεζ. πξνζηαθηηθήο ελεζηψηα ηνπ ξ. θεξχηησ  

4
ε
 ζεηξά: β’ ελ. πξνζηαθηηθήο ανξ. ηνπ ξ. ἀλαθξνχσ 

 

 

 

 

 

ξα γηα 

ζηαπξφιεμν!!!!! 

                 

                 

                   

                 

Κάθετα: 

Στημ γκρι στήλη θα προκύυει το όμομα εμός θεού τοσ Ολύμποσ. 
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Στο απόσπασμα από το κείμεμο της 11ης  εμότητας σπογραμμίστε τοσς τύποσς 

της προστακτικής ποσ μάθατε και αυού τοσς αμαγμωρίσετε, μα τοσς κλίμετε 

στομ τρόμο ποσ βρίσκομται και στοσς 2 αριθμούς.  

 

Ο ζεβαζκόο πξνο ηνπο γνλείο κέιεκα ηνπ λόκνπ 

Ὃς ἂλ ηοικήζῃ παηέρα ἢ κεηέρα 

ἢ ηούηφλ παηέρας ἢ κεηέρας ηύπηεηλ, 

πρῶηολ κὲλ ὁ προζησγτάλφλ βοεζείηφ [...] 

κὴ βοεζήζας δὲ ἀεηθσγίαλ ἐθ ηῆς τώρας θεσγέηφ· 

ὁ δὲ κὴ κέηοηθος βοεζῶλ κὲλ ἔπαηλολ ἐτέηφ, 

κὴ βοεζῶλ δέ, υόγολ· 

 

Πιάησλ, Νόκνη 881b-e (δηαζθεπή) 

 

 

 

 

 

 

 

ξα γηα 

εμάζθεζε ζην 

ζπίηη !!! 
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11.1.5. ρέδην Αηδαζθαιίαο Πεηξακαηηθνχ Σκήκαηνο Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 

ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

1) ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

 

1.1 Σίηινο (Θέκα) ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

 Γεπηεξεύνπζεο Δπηξξεκαηηθέο Αηηηνινγηθέο Πξνηάζεηο 

 

1.2 Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

Γλσζηηθό/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

 Νενειιεληθή & Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα – Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 

1.3 θνπόο & ηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

Γεληθόο θνπόο: νη καζεηέο λα πεξάζνπλ απφ ηε δηαηζζεηηθή ρξήζε ησλ 

δεπηεξεπνπζψλ επηξξεκαηηθψλ αηηηνινγηθψλ πξνηάζεσλ ζηελ επίγλσζε ηεο δνκήο θαη 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ησλ δχν γισζζηθψλ κνξθψλ.  

 

Δπηκέξνπο ηόρνη σο πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία.  

Μεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα: 

α) λα επηδεηθλχνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ 

 

β) λα ζπλάγνπλ κέζσ ηεο επαγσγηθήο κεζφδνπ ηφζν ηνπο θαλφλεο ζρεκαηηζκνχ φζν θαη 

ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηεινχλ νη δεπηεξεχνπζεο επηξξεκαηηθέο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο  

γ) λα αλαγλσξίδνπλ ηηο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο (ηξφπνο εηζαγσγήο, εθθνξά, ιεηηνπξγία) 
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ηφζν ζηε λέα φζν θαη ζηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα 

δ) λα εληζρχζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, ζπζηεκαηνπνηψληαο ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

γλψζεηο ηνπο κέζσ ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ππφ εμέηαζε γξακκαηηθνχ 

θαηλνκέλνπ (θξηηηθφο γξακκαηηζκφο) 

 

1.4  Πξνηεηλόκελε Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο  

 

Δ εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα, 

έγθεηηαη ζηελ θεηκελνθεληξηθή δηάζηαζε δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο. πγθεθξηκέλα,  

ζα αμηνπνηεζεί έλα θείκελν ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ κε ηε κεηάθξαζε ηνπ, νχησο ψζηε 

κέζσ ηεο επαγσγηθήο κεζφδνπ νη καζεηέο λα εμαγάγνπλ νη ίδηνη ηνπο θαλφλεο γηα ηνλ 

ζρεκαηηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δεπηεξεπνπζψλ επηξξεκαηηθψλ αηηηνινγηθψλ 

πξνηάζεσλ ηφζν ζηα λέα φζν θαη ζηα αξραία ειιεληθά. Οη καζεηέο ζα εηζαρζνχλ ζηελ 

ηξηθαζηθή πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο ηεο Γξακκαηηθήο (Παξνπζίαζε, Πξαθηηθή, 

Παξαγσγή) κέζσ νιηγφζηηρσλ πνηεκάησλ. 

 

1.5 Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Γιάπκεια : Δ δηδαθηηθή παξέκβαζε κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε κία δηδαθηηθή ψξα. 

2) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή  

α) Φάζεηο δηδαζθαιίαο:  

ην πξψην ζηάδην (Παξνπζίαζε) ηεο ηξηθαζηθήο πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο,  νη καζεηέο ζα εηζαρζνχλ ζην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν κέζσ ησλ 

νιηγφζηηρσλ πνηεκάησλ ηνπ Υ. ΐιαβηαλνχ, ηα νπνία απαληνχλ ζην εξψηεκα «Γηαηί 

γξάθσ πνίεζε». Δ δηδάζθνπζα αθνχ εμεγήζεη ζηα παηδηά φηη πξφθεηηαη γηα πνηήκαηα ηα 

νπνία βξίζθνληαη ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ πνηεηή, ζα ζέζεη ηελ εξψηεζε: «Ση λνκίδεηε 

φηη ζέιεη λα πεηχρεη ην πνηεηηθφ ππνθείκελν κέζσ ησλ ζηίρσλ πνπ μεθηλνχλ κε ην 

επεηδή;» ηφρνο είλαη λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο φηη πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζην 
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εξψηεκα «γηαηί γξάθσ πνίεζε», δειαδή λα «αηηηνινγεζεί».  

Βλ ζπλερεία, ζα ιάβεη ρψξα ε επεμεξγαζία ηνπ δνζέληνο θεηκέλνπ (βι. θχιια 

εξγαζίαο). Μέζσ ηεο θαηαζηαζηαθήο παξνπζίαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ νη καζεηέο ζα 

θιεζνχλ αλά δεχγε λα εληνπίζνπλ ηηο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο ηνπ λένπ ειιεληθνχ 

θεηκέλνπ. Ώθνχ εληνπίζνπλ ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ηνπο, ηα ξήκαηα εμάξηεζεο θαη ηελ 

εθθνξά ηνπο, ζα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα πνπ ζα ηνπο έρεη δνζεί (βι. θχιια 

εξγαζίαο), ελψ ε δηδάζθνπζα ζα θαηαγξάθεη ηαπηφρξνλα ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηνλ 

πίλαθα, βνεζψληαο φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. πγθεθξηκέλα, επεηδή νη ζχλδεζκνη 

εηζαγσγήο ησλ αηηηνινγηθψλ πξνηάζεσλ ζηε λενειιεληθή κεηάθξαζε είλαη 

πεξηνξηζκέλνη, ζα πξνζπαζήζεη κε θαηάιιειεο εξσηήζεηο (πρ. κε πνηνλ άιινλ 

ζχλδεζκν ζα κπνξνχζακε λα αληηθαηαζηήζνπκε ην «επεηδή») λα εμαγάγεη φινπο ηνπο 

ζπλδέζκνπο εηζαγσγήο ησλ πξνηάζεσλ, ψζηε ν πίλαθαο λα είλαη νινθιεξσκέλνο. ην 

ζεκείν απηφ, ζα γίλεη αλαθνξά θαη ζηηο δχν κνξθέο αηηίνπ (αλαγθαζηηθφ-ππνζεηηθφ), 

ζέηνληαο παξαδείγκαηα, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηνπο καζεηέο. ηε ζπλέρεηα, ζα 

θιεζνχλ λα δνπλ πψο νη δεπηεξεχνπζεο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο ζηα λέα ειιεληθά 

απνδίδνληαη ζηα αξραία ειιεληθά, νχησο ψζηε λα εληνπίζνπλ αθ’ εαπηψλ ηνλ ηξφπν 

εηζαγσγήο, ηα ξήκαηα εμάξηεζεο θαη ηελ εθθνξά ηνπο. Οη απαληήζεηο ηνπο ζα 

θαηαγξαθνχλ πάιη ζηνλ πίλαθα, ελψ ηαπηφρξνλα νη ίδηνη ζα ζπκπιεξψλνπλ ηελ 

αληίζηνηρε ζηήιε ηνπ δνζέληνο πιαηζίνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθεηαη, αθελφο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ νκνηφηεηα ησλ αηηηνινγηθψλ πξνηάζεσλ θαη αθεηέξνπ λα 

κπνξνχλ λα ηηο αλαγλσξίδνπλ επθνιφηεξα ζηα αξραία ειιεληθά θαη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηα λέα ειιεληθά. Έηζη, ε δηαηζζεηηθή ρξήζε ησλ 

ελ ιφγσ πξνηάζεσλ θαζίζηαηαη ελζπλείδεηε.  

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κέζα ζην αξραίν θείκελν ππάξρεη δχν αηηηνινγηθέο 

κεηνρέο νη νπνίεο κεηαθξάδνληαη ζηα λέα ειιεληθά κε δεπηεξεχνπζα επηξξεκαηηθή 

αηηηνινγηθή πξφηαζε, πξάγκα ην νπνίν ζα επηζεκαλζεί. Δ κία εμ απηψλ ζπλνδεχεηαη 

απφ ην ὡο, ην νπνίν δίλεη ηελ επθαηξία ζηε δηδάζθνπζα λα κηιήζεη γηα ηελ ππνθεηκεληθή 

θαη αληηθεηκεληθή αηηηνινγία. Παξφια απηά, ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ψξα καο 

αθνξά κφλν ε δηδαζθαιία ησλ δεπηεξεπνπζψλ αηηηνινγηθψλ πξνηάζεσλ σο ηξφπνπ 

δήισζεο ηεο αηηίαο θαη φρη φινη νη ππφινηπνη πηζαλνί ηξφπνη (κεηνρέο, πξνηαζηαθά 

επηξξήκαηα, ιέμεηο, θ.ά.).  

Αεδνκέλνπ φηη ην ζηάδην ηεο Παξαγσγήο δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζηα αξραία 
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ειιεληθά, θαζψο νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα παξαγάγνπλ δηθφ ηνπο αξραηνειιεληθφ 

θείκελν, ηα δχν επφκελα ζηάδηα (Πξαθηηθή- Παξαγσγή) ζα ζπγρσλεπηνχλ ζε έλα. 

πγθεθξηκέλα, ζα θιεζνχλ λα εληνπίζνπλ ηηο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο θαη λα ηηο 

αλαγλσξίζνπλ ζηα αξραία ειιεληθά ζηα δνζέληα παξαδείγκαηα. Ώλ ε άζθεζε δελ 

νινθιεξσζεί ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, ζα αλαηεζεί γηα ην ζπίηη.  

β) Μέζνδνο- Σερληθή δηδαζθαιίαο: 

ε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζα αθνινπζεζεί ε κεησπηθή δηδαζθαιία, ελψ ζα 

ιάβεη ρψξα ε ζπδήηεζε κε εξσηαπνθξίζεηο.  

 

γ)  Αηδαθηηθφ πιηθφ: Θα γίλεη ρξήζε ηνπ πίλαθα, θαζψο θαη θσηνηππεκέλνπ πιηθνχ πνπ 

ζα πεξηιακβάλεη ην θείκελν θαη ηα θχιια εξγαζίαο.  

 

δ) ΐηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ ρεδίνπ 

Ενξδαλίδνπ Ώ.& Υαηδεκαπξή-Λνπθά Β., (2010). Δ θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο 

Γξακκαηηθήο ηνπ θεηκέλνπ ζην Αεκνηηθφ: πξνηάζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί. ην         

Μειέηεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα, 30, (ζζ. 665-677). Ώλαθηήζεθε 31 Εαλνπαξίνπ 

2016, απφ http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_30_665_677.pdf. 

Κιαίξεο, Υ. & Μπακπηληψηεο, Γ. (2004). Γξακκαηηθή ηεο Νέαο Διιεληθήο. 

Γνκνιεηηνπξγηθή – Δπηθνηλσληαθή. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα. 

Μαπξφπνπινο, Ώ. (2013). Σρέδην Μαζήκαηνο. Σρεδηαζκόο-Γηεμαγσγή & Αμηνιόγεζε 

κηαο Γηδαζθαιίαο. Ώζήλα: Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο. 

παλφο, Γ. & Μηράιεο, Ώ. (2012). Η Νενειιεληθή Γιώζζα ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Αμηνιόγεζε Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο. 

Ώζήλα: Βθδφζεηο Κξηηηθή 

Φξπδάθε, Β. (2009). Η Γηδαζθαιία ζηελ Τνκή ηεο Νεσηεξηθήο θαη ηεο Μεηαλεσηεξηθήο 

Σθέςεο. Ώζήλα: Βθδφζεηο Κξηηηθή. 

http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_30_665_677.pdf
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3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Δ αμηνιφγεζε ηφζν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηεο παξαγφκελεο γλψζεο, 

εκθαίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο, 

εθφζνλ νη καζεηέο δχλαληαη λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα εθθξαζηνχλ θαζφιε ηε δηάξθεηα 

επεμεξγαζίαο ηνπ γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ. Σαπηφρξνλα, ε ίδηα ζπληζηψζα νδεγεί ηε 

θηιφινγν ζε αλαζηνραζκφ θαη βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο.  

                                  

 

ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Γιαηί γπάθω ποίηζη ηνπ Υ. ΐιαβηαλνχ 

πεηδὴ εἶλαη πηὸ εὔθνιν λὰ ζηεξεζεῖο 

θάπνηεο ιέμεηο ἀπὸ ηὸ λὰ ράλεηο ηὸλ  

θαηξό ζνπ γηὰ λὰ ηὶο θαηαθηήζεηο. 

 

πεηδή ηὸ κόλν ἀιεζηλὸ θαη ἀλζεθηηθὸ  

ζρὀιην ζ’ ἔλα πνίεκα εἶλαη ἕλα ἄιιν   

πνίεκα. 

 

 

Δλόηεηα 10
ε
  Μηα ηηκεηηθή εμνξία 

Ο ξήηνξαο Ώηζρίλεο (πεξ. 389-314 π.Υ.), πνιηηηθφο αληίπαινο ηνπ Αεκνζζέλε, 

ελαληηψζεθε κε ηνλ ιφγν ηνπ Καηὰ Κηεζηθῶληνο ζηελ πξφηαζε ηνπ Κηεζηθψληα λα 

ηηκεζεί κε ρξπζφ ζηεθάλη ν Αεκνζζέλεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο ηελ παηξίδα. 

Όζηεξα απφ ηελ ήηηα ηνπ ζηε ζρεηηθή δίθε θαη ηελ απνηπρία ηεο θηινκαθεδνληθήο 

πνιηηηθήο ηνπ αλαγθάζηεθε λα εθπαηξηζηεί ζηε Μηθξά Ώζία θαη ζηε Ρφδν. ηηο 

πεηδὴ «ὅηαλ ἡ ςπρὴ πάςεη λὰ ζαπ- 

κάδεη, ἔρεη ἡηηεζεῖ» (Πεζζόα).  

πεηδή κηιάσ ηέζζεξηο γιῶζζεο, γξά- 

θσ ζὲ δύν, ἀιιὰ δαθξύδσ ζὲ κία.  
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επηζηνιέο πνπ ζψζεθαλ κε ην φλνκά ηνπ, νη νπνίεο φκσο δελ πξνέξρνληαη απφ απηφλ, 

παξνπζηάδεηαη σο εμφξηζηνο. ην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη ιφγνο γηα ην πψο 

αληηκεησπίδεη ν ζπγγξαθέαο ηελ εμνξία ηνπ. 

 

 

Οἱ κέλ ἄιινη πάληεο ὅζνη θεχγνπζηλ ἀδίθσο, ινη νη άιινη φζνη εμνξίδνληαη άδηθα, 

ἤ δένληαη ηῶλ πνιηηῶλ ὅπσο ἐπαλέιζσζηλ ή εθιηπαξνχλ ηνπο πνιίηεο λα επηζηξέςνπλ 

ἤ δηακαξηφληεο ηνχηνπ ή αλ απνηχρνπλ ζ’ απηφ 

ινηδνξνῦζη ηάο ἑαπηῶλ παηξίδαο, θαθνινγνχλ ηηο παηξίδεο ηνπο, 

ὡο θαχισο αὐηνῖο πξνζθεξνκέλαο· 
επεηδή θαηά ηε γλψκε ηνπο ηνχο ζπκπεξηθέξζεθαλ 

άζρεκα· 

ἐγψ δέ ἐπείπεξ ἅπαμ ἠηχρεζα εγψ φκσο, επεηδή αθξηβψο κηα θνξά αηχρεζα 

ἀλαμίσο ὧλ ἐπνιηηεπζάκελ, θαηά ηξφπν αλάμην πξνο φζα έθαλα σο πνιίηεο, 

θαί θαηεγνξῶλ ἄιισλ αὐηφο ἑάισλ, θη ελψ θαηεγνξνχζα άιινπο, θαηαδηθάζηεθα ν ίδηνο, 

ἄρζνκαη κέλ, ὥζπεξ εἰθφο ἐζηηλ, ζηελνρσξηέκαη, βέβαηα, φπσο είλαη θπζηθφ, 

ἀγαλαθηῶ δέ νὐδέλ. φκσο θαζφινπ δελ αγαλαθηψ. 

Οὐ γάξ νὕησο ἔγσγε ἠιίζηφο εἰκη ὥζηε, Γηαηί εγψ βέβαηα δελ είκαη ηφζν ειίζηνο ψζηε, 

ἐμ ἧο πφιεσο Θεκηζηνθιῆο ἐμειάζε απφ ηελ πφιε απφ ηελ νπνία εμνξίζηεθε ν Θεκηζηνθιήο 

ὁ ηήλ Ἑιιάδα ἐιεπζεξψζαο, ν ειεπζεξσηήο ηεο Βιιάδαο, 

θαί ὅπνπ Μηιηηάδεο, γέξσλ ὤλ θαη ζηελ νπνία ν Μηιηηάδεο, πνπ ελψ ήηαλ γέξνο 

ἐλ ηῷ δεζκσηεξίσ ἀπέζαλε, πέζαλε ζην δεζκσηήξην, 

ὅηη κηθξφλ ὤθεηιε ηῷ δεκνζίῳ δηφηη ρξσζηνχζε κηθξφ πνζφ ζηελ πνιηηεία 

ηαχηε ηῇ πφιεη Ώἰζρίλελ ηφλ Ἀηξνκήηνπ κ’ απηήλ ηελ πφιε ν Ώηζρίλεο ηνπ Ώηξνκήηνπ 

θεχγνληα ἀγαλαθηεῖλ νἴεζζαη δεῖλ, 
λα ζεσξεί φηη πξέπεη λα αγαλαθηεί επεηδή είλαη 

εμφξηζηνο, 
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εἴ ηη ηῶλ εἰσζφησλ Ἀζήλεζηλ ἔπαζελ. 
αθνχ έπαζε θάηη απφ απηά πνπ είλαη ζπλεζηζκέλα ζηελ 

Ώζήλα. 

Ἀιι’ ἔγσγε θαί ιακπξφλ εἰθφησο κνη λνκίζαηκ’ ἄλ αὐηφ 

γελέζζαη, 

Ώιιά εγψ ηνπιάρηζηνλ ζα κπνξνχζα λα ζεσξήζσ 

εχινγα αθφκα θαη ιακπξφ απηφ πνπ κνπ ζπλέβε, 

ηφ κεη’ ἐθείλσλ ἐλ ἀδνμίᾳ παξά ηνῖο ἔπεηηα ἀλζξψπνηο 

θαί ἄμηνο ηνῦ ὅκνηα παζεῖλ ἐθείλνηο γεγνλέλαη. 

 

δειαδή ην φηη έρσ πέζεη ζηελ αθάλεηα γηα ηηο 

κειινληηθέο γεληέο καδί κε εθείλνπο θαη έρσ αμησζεί λα 

πάζσ ηα ίδηα κε εθείλνπο. 

 

 [Ώἰζρίλεο], Ἐπηζηνιαί 3. 1-3 

 

 

Γεπηεξεύνπζεο 

Δπηξξεκαηηθέο 

Αηηηνινγηθέο 

Πξνηάζεηο 

Δηζάγνληαη κε:  Δθθέξνληαη 

κε: 

Δμαξηώληαη 

από ξήκαηα: 

Έρνπλ 

άξλεζε: 

  

Νέα Βιιεληθή  

 

 

 

   

 

Ώξραία Βιιεληθή  
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Άζθεζε: ηηο παξαθάησ πεξηόδνπο λα αλαγλσξίζεηε ηηο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο 

(εηζαγσγή, εθθνξά, εμάξηεζε). 

 

 Ἄλδξεο ζηξαηηῶηαη, κὴ ζαπκάδεηε (= απνξείηε) ὅηη ραιεπῶο θέξσ ηνῖο 

παξνῦζη πξάγκαζηλ. 

 

............................................................................................................................... 

 Ὡο δ᾽ νὐθ ἐπείζνλην, νἱ κὲλ Κεξθπξαῖνη ἐπνιηφξθνπλ ηὴλ πφιηλ. 

 

............................................................................................................................... 

 Ὦ Κῦξε, κὴ ζαύκαδε εἴ ηηλεο ἐζθπζξώπαζαλ ἀθνύζαληεο ηῶλ 

ἀγγειινκέλσλ. 

 

............................................................................................................................... 

 Λαθεδαηκφληνη ἄθνληαο (= παξά ηε ζέιεζή ηνπο) πξνζάγνπζη ηνὺο 

πνιινὺο ἐο ηὸλ θίλδπλνλ, ἐπεὶ νὐθ ἄλ πνηε ἐπερείξεζαλ (= πνηέ δελ ζα 

επηρεηξνχζαλ) λαπκαρεῖλ ἑθφληεο. 

............................................................................................................................... 

 Οἱ Ἀζελαῖνη ηὸλ Πεξηθιέα ἐθάθηδνλ, ὅηη νὐθ ἐπεμάγνη (= δελ 

εθζηξάηεπε) ἐπὶ ηνὺο πνιεκίνπο. 

.............................................................................................................................. 
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11.1.6. ρέδην Αηδαζθαιίαο Σκήκαηνο Βιέγρνπ Γ’ Γπκλαζίνπ 

 

ΥΔΓΙΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

1) ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

 

1.1 Σίηινο (Θέκα) ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

 Γεπηεξεύνπζεο Δπηξξεκαηηθέο Αηηηνινγηθέο Πξνηάζεηο 

 

1.2 Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

Γλσζηηθό/-ά αληηθείκελν/-α ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

 Ώξραία Βιιεληθή Γιψζζα – Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 

1.3 θνπόο & ηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο 

Γεληθόο θνπόο: νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

δεπηεξεπνπζψλ επηξξεκαηηθψλ αηηηνινγηθψλ πξνηάζεσλ ζηα αξραία ειιεληθά  

 

Δπηκέξνπο ηόρνη σο πξνο ην γλσζηηθό αληηθείκελν θαη σο πξνο ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία.  

Μεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο, νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα: 

α) λα επηδεηθλχνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δηδαζθαιία ζπληαθηηθψλ θαηλνκέλσλ 

 

β) λα ζπλάγνπλ κέζσ ηεο παξαγσγηθήο θαη ηεο επαγσγηθήο κεζφδνπ ηφζν ηνπο θαλφλεο 

ζρεκαηηζκνχ φζν θαη ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηεινχλ νη δεπηεξεχνπζεο επηξξεκαηηθέο 

αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο  

γ) λα αλαγλσξίδνπλ ηηο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο (ηξφπνο εηζαγσγήο, εθθνξά, ιεηηνπξγία) 
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ζηελ αξραία ειιεληθή γιψζζα 

δ) λα εληζρχζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, ζπζηεκαηνπνηψληαο ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

γλψζεηο ηνπο κέζσ ηεο θεηκελνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ππφ εμέηαζε γξακκαηηθνχ 

θαηλνκέλνπ (θξηηηθφο γξακκαηηζκφο) 

 

1.4  Πξνηεηλόκελε Δθπαηδεπηηθή Μέζνδνο  

 

Δ εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα, 

έγθεηηαη ζηελ θεηκελνθεληξηθή δηάζηαζε δηδαζθαιίαο ηεο γξακκαηηθήο. πγθεθξηκέλα,  

ζην πιαίζην ηεο ηξηθαζηθήο πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο ηεο Γξακκαηηθήο (Παξνπζίαζε, 

Πξαθηηθή, Παξαγσγή) ζα αμηνπνηεζεί έλα θείκελν ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ επηδηψθεηαη νη καζεηέο λα εληνπίζνπλ κέζσ ηεο παξαγσγηθήο κεζφδνπ ηηο 

δεπηεξεχνπζεο επηξξεκαηηθέο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα εμαγάγνπλ νη 

ίδηνη ηνπο ππφινηπνπο θαλφλεο ζρεκαηηζκνχ ησλ πξνηάζεσλ (εθθνξά, εμάξηεζε απφ 

ξήκαηα, άξλεζε).  

 

 

1.5 Δθηηκώκελε δηάξθεηα 

Γιάπκεια : Δ δηδαθηηθή παξέκβαζε κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε κία δηδαθηηθή ψξα. 

2) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

2.1 Γεληθή Πεξηγξαθή  

α) Φάζεηο δηδαζθαιίαο:  

ην πξψην ζηάδην (Παξνπζίαζε) ηεο ηξηθαζηθήο πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο ηεο 

γξακκαηηθήο,  νη καζεηέο ζα εηζαρζνχλ ζην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν κέζσ ηεο πξφηαζεο 

«δηφηη κηθξφλ ὤθεηιε ηῷ δεκνζίῳ» ε νπνία ππάξρεη -ειαθξψο παξαιιαγκέλε- ζην 

θείκελν ηεο 10
εο 

ελφηεηαο «Μηα ηηκεηηθή εμνξία» θαη ζα θαηαγξαθεί ζηνλ πίλαθα απφ 

ηε δηδάζθνπζα. Θα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα κεηαθξάζνπλ ηελ πξφηαζε θαη λα ηελ 

αλαγλσξίζνπλ (δεπηεξεχνπζα επηξξεκαηηθή αηηηνινγηθή). Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 
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πεξάζνπλ ζην θείκελν ηεο ελφηεηαο ζην νπνίν ζα θιεζνχλ αλά δεχγε  λα εληνπίζνπλ ηηο 

αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί φηη επεηδή ν βαζκφο δπζθνιίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ είλαη κεγάινο, 

ψζηε νη καζεηέο ρσξίο κεηάθξαζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνηάζεσλ, 

θξίζεθε απαξαίηεην λα αθνινπζεζεί ε παξαγσγηθή κέζνδνο. πγθεθξηκέλα, ζα δνζνχλ 

εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνπο καζεηέο νη ζχλδεζκνη εηζαγσγήο ησλ δεπηεξεπνπζψλ 

αηηηνινγηθψλ πξνηάζεσλ (βι. θχιια εξγαζίαο), ψζηε κε ηνλ ηξφπν απηφ λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνηάζεσλ κέζα ζην θείκελν. ηε ζπλέρεηα, ζα 

θιεζνχλ λα εληνπίζνπλ ηα ξήκαηα εμάξηεζεο θαη ηελ εθθνξά ησλ πξνηάζεσλ, ψζηε λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα πνπ ζα ηνπο έρεη δνζεί (βι. θχιια εξγαζίαο). 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κέζα ζην αξραίν θείκελν ππάξρνπλ δχν αηηηνινγηθέο 

κεηνρέο νη νπνίεο κεηαθξάδνληαη ζηα λέα ειιεληθά κε δεπηεξεχνπζα επηξξεκαηηθή 

αηηηνινγηθή πξφηαζε, πξάγκα ην νπνίν ζα επηζεκαλζεί. Δ κία εμ απηψλ ζπλνδεχεηαη 

απφ ην ὡο, ην νπνίν δίλεη ηελ επθαηξία ζηε δηδάζθνπζα λα κηιήζεη γηα ηελ ππνθεηκεληθή 

θαη αληηθεηκεληθή αηηηνινγία. Παξφια απηά, ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή ψξα καο 

αθνξά κφλν ε δηδαζθαιία ησλ δεπηεξεπνπζψλ αηηηνινγηθψλ πξνηάζεσλ σο ηξφπνπ 

δήισζεο ηεο αηηίαο θαη φρη φινη νη ππφινηπνη πηζαλνί ηξφπνη (κεηνρέο, πξνηαζηαθά 

επηξξήκαηα, ιέμεηο, θ.ά.).  

Αεδνκέλνπ φηη ην ζηάδην ηεο Παξαγσγήο δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζηα αξραία 

ειιεληθά, θαζψο νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα παξαγάγνπλ δηθφ ηνπο αξραηνειιεληθφ 

θείκελν, ηα δχν επφκελα ζηάδηα (Πξαθηηθή- Παξαγσγή) ζα ζπγρσλεπηνχλ ζε έλα. 

πγθεθξηκέλα, ζα θιεζνχλ λα εληνπίζνπλ ηηο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο θαη λα ηηο 

αλαγλσξίζνπλ ζηα αξραία ειιεληθά ζηα δνζέληα παξαδείγκαηα. Ώλ ε άζθεζε δελ 

νινθιεξσζεί ζηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο, ζα αλαηεζεί γηα ην ζπίηη.  

 

β) Μέζνδ νο- Σερληθή δηδαζθαιίαο: 

ε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζα αθνινπζεζεί ε κεησπηθή δηδαζθαιία, ελψ ζα 

ιάβεη ρψξα ε ζπδήηεζε κε εξσηαπνθξίζεηο.  

 

γ)  Αηδαθηηθφ πιηθφ: Θα γίλεη ρξήζε ηνπ πίλαθα, θαζψο θαη θσηνηππεκέλνπ πιηθνχ πνπ 
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ζα πεξηιακβάλεη ην θείκελν θαη ηα θχιια εξγαζίαο.  

 

δ) ΐηβιηνγξαθηθέο Πεγέο ηνπ ρεδίνπ 

Ενξδαλίδνπ Ώ.& Υαηδεκαπξή-Λνπθά Β., (2010). Δ θεηκελνθεληξηθή δηδαζθαιία ηεο 

Γξακκαηηθήο ηνπ θεηκέλνπ ζην Αεκνηηθφ: πξνηάζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί. ην         

Μειέηεο γηα ηελ Διιεληθή Γιώζζα, 30, (ζζ. 665-677). Ώλαθηήζεθε 31 Εαλνπαξίνπ 

2016, απφ http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_30_665_677.pdf. 

Κιαίξεο, Υ. & Μπακπηληψηεο, Γ. (2004). Γξακκαηηθή ηεο Νέαο Διιεληθήο. 

Γνκνιεηηνπξγηθή – Δπηθνηλσληαθή. Ώζήλα: Βιιεληθά Γξάκκαηα. 

Μαπξφπνπινο, Ώ. (2013). Σρέδην Μαζήκαηνο. Σρεδηαζκόο-Γηεμαγσγή & Αμηνιόγεζε 

κηαο Γηδαζθαιίαο. Ώζήλα: Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο. 

παλφο, Γ. & Μηράιεο, Ώ. (2012). Η Νενειιεληθή Γιώζζα ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Αμηνιόγεζε Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο. 

Ώζήλα: Βθδφζεηο Κξηηηθή 

Φξπδάθε, Β. (2009). Η Γηδαζθαιία ζηελ Τνκή ηεο Νεσηεξηθήο θαη ηεο Μεηαλεσηεξηθήο 

Σθέςεο. Ώζήλα: Βθδφζεηο Κξηηηθή. 

  

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΗΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Δ αμηνιφγεζε ηφζν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηεο παξαγφκελεο γλψζεο, 

εκθαίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο, 

εθφζνλ νη καζεηέο δχλαληαη λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα εθθξαζηνχλ θαζφιε ηε δηάξθεηα 

επεμεξγαζίαο ηνπ γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ. Σαπηφρξνλα, ε ίδηα ζπληζηψζα νδεγεί ηε 

θηιφινγν ζε αλαζηνραζκφ θαη βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο.  

                                  

 

 

 

http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_30_665_677.pdf
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ΦΤΛΛΑ ΔΡΓΑΙΑ  

Δλόηεηα 10
ε
  Μηα ηηκεηηθή εμνξία 

Ο ξήηνξαο Ώηζρίλεο (πεξ. 389-314 π.Υ.), πνιηηηθφο αληίπαινο ηνπ Αεκνζζέλε, 

ελαληηψζεθε κε ηνλ ιφγν ηνπ Καηὰ Κηεζηθῶληνο ζηελ πξφηαζε ηνπ Κηεζηθψληα λα 

ηηκεζεί κε ρξπζφ ζηεθάλη ν Αεκνζζέλεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο ηελ παηξίδα. 

Όζηεξα απφ ηελ ήηηα ηνπ ζηε ζρεηηθή δίθε θαη ηελ απνηπρία ηεο θηινκαθεδνληθήο 

πνιηηηθήο ηνπ αλαγθάζηεθε λα εθπαηξηζηεί ζηε Μηθξά Ώζία θαη ζηε Ρφδν. ηηο 

επηζηνιέο πνπ ζψζεθαλ κε ην φλνκά ηνπ, νη νπνίεο φκσο δελ πξνέξρνληαη απφ απηφλ, 

παξνπζηάδεηαη σο εμφξηζηνο. ην απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη ιφγνο γηα ην πψο 

αληηκεησπίδεη ν ζπγγξαθέαο ηελ εμνξία ηνπ. 

 

Οἱ κέλ ἄιινη πάληεο ὅζνη θεχγνπζηλ ἀδίθσο,  

ἤ δένληαη ηῶλ πνιηηῶλ ὅπσο ἐπαλέιζσζηλ  

ἤ δηακαξηφληεο ηνχηνπ  

ινηδνξνῦζη ηάο ἑαπηῶλ παηξίδαο,  

ὡο θαχισο αὐηνῖο πξνζθεξνκέλαο·  

ἐγψ δέ ἐπείπεξ ἅπαμ ἠηχρεζα  

ἀλαμίσο ὧλ ἐπνιηηεπζάκελ,  

θαί θαηεγνξῶλ ἄιισλ αὐηφο ἑάισλ,  

ἄρζνκαη κέλ, ὥζπεξ εἰθφο ἐζηηλ,  

ἀγαλαθηῶ δέ νὐδέλ.  

Οὐ γάξ νὕησο ἔγσγε ἠιίζηφο εἰκη ὥζηε,  

ἐμ ἧο πφιεσο Θεκηζηνθιῆο ἐμειάζε  

ὁ ηήλ Ἑιιάδα ἐιεπζεξψζαο,  

θαί ὅπνπ Μηιηηάδεο, γέξσλ ὤλ  

ἐλ ηῷ δεζκσηεξίσ ἀπέζαλε,  
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ὅηη κηθξφλ ὤθεηιε ηῷ δεκνζίῳ  

ηαχηε ηῇ πφιεη Ώἰζρίλελ ηφλ Ἀηξνκήηνπ  

θεχγνληα ἀγαλαθηεῖλ νἴεζζαη δεῖλ,  

εἴ ηη ηῶλ εἰσζφησλ Ἀζήλεζηλ ἔπαζελ.  

Ἀιι’ ἔγσγε θαί ιακπξφλ εἰθφησο κνη λνκίζαηκ’ ἄλ αὐηφ 

γελέζζαη, 
 

ηφ κεη’ ἐθείλσλ ἐλ ἀδνμίᾳ παξά ηνῖο ἔπεηηα ἀλζξψπνηο 

θαί ἄμηνο ηνῦ ὅκνηα παζεῖλ ἐθείλνηο γεγνλέλαη. 
 

 

 [Ώἰζρίλεο], Ἐπηζηνιαί 3. 1-3 

 

 

Γεπηεξεύνπζεο 

Δπηξξεκαηηθέο 

Αηηηνινγηθέο 

Πξνηάζεηο 

Δηζάγνληαη κε:  

 

Δθθέξνληαη 

κε: 

Δμαξηώληαη 

από ξήκαηα: 

Έρνπλ 

άξλεζε: 

 

Ώξραία 

Βιιεληθή  

 

ὡο (ππνθεηκεληθή 

αηηηνινγία), ὅηη 

(αληηθεηκεληθή 

αηηηνινγία), δηφηη, 

ἐπεί, ἐπεηδή, 

εἰ (ππνζεηηθή 

αηηηνινγία) 
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Άζθεζε: ηηο παξαθάησ πεξηόδνπο λα αλαγλσξίζεηε ηηο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο 

(εηζαγσγή, εθθνξά, εμάξηεζε). 

 Ἄλδξεο ζηξαηηῶηαη, κὴ ζαπκάδεηε (= απνξείηε) ὅηη ραιεπῶο θέξσ ηνῖο 

παξνῦζη πξάγκαζηλ. 

 

......................................................................................................................................... 

 Ὡο δ᾽ νὐθ ἐπείζνλην, νἱ κὲλ Κεξθπξαῖνη ἐπνιηφξθνπλ ηὴλ πφιηλ. 

 

.......................................................................................................................................... 

 Ὦ Κῦξε, κὴ ζαύκαδε εἴ ηηλεο ἐζθπζξώπαζαλ ἀθνύζαληεο ηῶλ ἀγγειινκέλσλ. 

 

.......................................................................................................................................... 

 Λαθεδαηκφληνη ἄθνληαο (= παξά ηε ζέιεζή ηνπο) πξνζάγνπζη ηνὺο πνιινὺο ἐο 

ηὸλ θίλδπλνλ, ἐπεὶ νὐθ ἄλ πνηε ἐπερείξεζαλ (= πνηέ δελ ζα επηρεηξνχζαλ) 

λαπκαρεῖλ ἑθφληεο. 

.......................................................................................................................................... 

 Οἱ Ἀζελαῖνη ηὸλ Πεξηθιέα ἐθάθηδνλ, ὅηη νὐθ ἐπεμάγνη (= δελ εθζηξάηεπε) ἐπὶ 

ηνὺο πνιεκίνπο. 

.......................................................................................................................................... 
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11.2. Βξσηεκαηνιφγην Μαζεηψλ  

 

Παξαθαιψ λα απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην αλψλπκα.  

Σάμε: .......................................... 

Φχιν: Ώ Θ  

ΐαζκφο ζην Ώ’ Σεηξάκελν ζην κάζεκα ησλ Ώξραίσλ:   

 

1. Πώο ζνπ θαίλεηαη ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ;  (ΐάιε Υ ζε έλα θνπηάθη 

απφ ηελ θάζε ζεηξά.)  

 πνιχ αξθεηά δελ έρσ 

άπνςε 

ειάρηζηα θαζφινπ 

ρξήζηκν      

ελδηαθέξνλ      

αληαξφ      

άρξεζην      

 

2. ε ηη δπζθνιεύεζαη πεξηζζόηεξν ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ; (ΐάιε Υ 

ζε έλα θνπηάθη απφ ηελ θάζε ζεηξά.) 

 πνιχ  αξθεηά δελ έρσ 

άπνςε 

ειάρηζηα θαζφινπ 

γξακκαηηθή  

 

    

ιεμηιφγην 

 

     

ζπληαθηηθφ 

 

     

κεηάθξαζε 

 

     

παξάγσγα- 

νκφξξηδα- 

ζχλζεηα 

     

εξσηήζεηο 

θαηαλφεζεο 

θεηκέλνπ 
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3α. Θεσξώ όηη ε δηδαζθαιία γξακκαηηθήο ζηα αξραία ειιεληθά είλαη: (ΐάιε Υ 

ζε έλα θνπηάθη απφ ηελ θάζε ζεηξά.) 

 πνιχ αξθεηά δελ έρσ 

άπνςε 

ειάρηζηα θαζφινπ 

ρξήζηκε      

ελδηαθέξνπζα      

άρξεζηε      

αλαγθαία      

βαξεηή      

 

 

3β. Θεσξώ όηη ε δηδαζθαιία ζπληαθηηθνύ ζηα αξραία ειιεληθά είλαη: (ΐάιε Υ ζε 

έλα θνπηάθη απφ ηελ θάζε ζεηξά.) 

 πνιχ αξθεηά δελ έρσ 

άπνςε 

ειάρηζηα θαζφινπ 

ρξήζηκε      

ελδηαθέξνπζα      

άρξεζηε      

αλαγθαία      

βαξεηή      

 

 

4α. Βξίζθεηο ελδηαθέξνληα ηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο ησλ γξακκαηηθώλ θαηλνκέλσλ 

ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ; (ΐάιε Υ ζε έλα απφ ηα παξαθάησ ηεηξάγσλα.) 

πνιχ             αξθεηά        δελ έρσ άπνςε             ειάρηζηα               θαζφινπ 

 

4β. Βξίζθεηο ελδηαθέξνληα ηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο ησλ ζπληαθηηθώλ θαηλνκέλσλ 

ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ; (ΐάιε Υ ζε έλα απφ ηα παξαθάησ ηεηξάγσλα.) 

πνιχ             αξθεηά        δελ έρσ άπνςε             ειάρηζηα               θαζφινπ 

 

5. Ση ζα έθαλε θαηά ηελ άπνςή ζνπ ηε δηδαζθαιία ησλ γξακκαηηθώλ θαη 

ζπληαθηηθώλ θαηλνκέλσλ ζηα αξραία ειιεληθά πην ελδηαθέξνπζα (Μπνξείο λα 

βάιεηο Υ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα ηεηξάγσλα);  

ε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ (video, εηθφλεο, ρξήζε δηαδξαζηηθνχ 

 πίλαθα, δηαδίθηπν)  

ε επεμεξγαζία ηνπο ζε νκάδεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ 

άιιν: 

άιιν: 
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ε επεμεξγαζία ηνπο παξάιιεια κε ηα λέα ειιεληθά 

ε εμάζθεζε ζε ιηγφηεξεο αζθήζεηο  

ε εμάζθεζε ζε πεξηζζφηεξεο αζθήζεηο 

ε ρξήζε δηθψλ καο παξαδεηγκάησλ  

άιιν: .................................................................................  

 

6α. Θεσξείο όηη ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο ησλ γξακκαηηθώλ θαηλνκέλσλ ζηα αξραία 

ειιεληθά ζε βνεζάεη λα ηα θαηαλνήζεηο θαιύηεξα; (ΐάιε Υ ζε έλα απφ ηα 

παξαθάησ ηεηξάγσλα.)  

πνιχ             αξθεηά        δελ έρσ άπνςε             ειάρηζηα              θαζφινπ 

 

6β. Θεσξείο όηη ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο ησλ ζπληαθηηθώλ θαηλνκέλσλ ζηα αξραία 

ειιεληθά ζε βνεζάεη λα ηα θαηαλνήζεηο θαιύηεξα; (ΐάιε Υ ζε έλα απφ ηα 

παξαθάησ ηεηξάγσλα.)  

πνιχ             αξθεηά        δελ έρσ άπνςε             ειάρηζηα              θαζφινπ 

 

7. Πώο ζνπ θαίλεηαη ην κάζεκα ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο; (ΐάιε Υ ζε έλα 

θνπηάθη απφ ηελ θάζε ζεηξά.)  

 πνιχ αξθεηά δελ έρσ 

άπνςε 

ειάρηζηα θαζφινπ 

ρξήζηκν      

ελδηαθέξνλ      

αληαξφ      

άρξεζην      

 

8. Η λέα ειιεληθή γιώζζα ζεσξώ όηη ζρεηίδεηαη κε ηελ αξραία ειιεληθή: (ΐάιε 

Υ ζε έλα θνπηάθη απφ ηελ θάζε ζεηξά.) 

 πνιχ αξθεηά δελ έρσ 

άπνςε 

ειάρηζηα θαζφινπ 

 

ζηε γξακκαηηθή 

 

     

 

ζην ιεμηιφγην 
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ζηε ζχληαμε 

 

 

     

 

 

9. Πώο ζνπ θαίλεηαη ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο; (ΐάιε Υ ζε έλα θνπηάθη απφ ηελ 

θάζε ζεηξά.)  

 Πνιχ αξθεηά δελ έρσ 

άπνςε 

ειάρηζηα θαζφινπ 

ρξήζηκν      

ελδηαθέξνλ      

αληαξφ      

άρξεζην      

 

10.  Γηδαζθόκαζηε πνίεζε γηα λα: (Μπνξείο λα βάιεηο Υ ζε παξαπάλσ απφ έλα 

ηεηξαγσλάθηα.) 

i. κάζνπκε ζηνηρεία γηα ην έξγν ηνπ/εο πνηεηή/ηξηαο 

ii. έξζνπκε ζε επαθή κε ηηο γισζζηθέο επηινγέο ηνπ/εο πνηεηή/ηξηαο 

iii. γηα λα απνιαχζνπκε ην πνίεκα 

iv. γηα λα δνχκε ην πεξηερφκελν ηνπ πνηήκαηνο 

v. γηα λα βειηηψζνπκε ηελ ρξήζε ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο 

vi. άιιν...................................................................................................................... 

 

11α. Η δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζην κάζεκα ησλ αξραίσλ βνεζάεη: (Μπνξείο 

λα βάιεηο Υ ζε παξαπάλσ απφ έλα ηεηξαγσλάθηα.) 

i. ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ 

ii. ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζηα αξραία ειιεληθά 

iii. ζηελ εθκάζεζε ηεο γξακκαηηθήο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ 

iv. ζηελ εθκάζεζε ηνπ ζπληαθηηθνχ ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ  

v. ζε ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 

vi. άιιν ........................................................................................................... 

 

 

άιιν:  
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11β. Η δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζην κάζεκα ηεο λέαο ειιεληθήο γιώζζαο 

βνεζάεη: (Μπνξείο λα βάιεηο Υ ζε παξαπάλσ απφ έλα ηεηξαγσλάθηα.) 

i. ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ λενειιεληθψλ θεηκέλσλ 

ii. ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζηα λέα ειιεληθά 

iii. ζηελ εθκάζεζε ηεο γξακκαηηθήο ησλ λέσλ ειιεληθψλ 

iv. ζηελ εθκάζεζε ηνπ ζπληαθηηθνχ ησλ λέσλ ειιεληθψλ  

v. ζε ηίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 

vi. άιιν ........................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Σε επραξηζηώ πνιύ! 
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11.3. Κιείδα Παξαηήξεζεο 

 

Βξψηεζε 1
ε
:___________________________________________________________ 

Μαζεηήο: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Βξψηεζε 2
ε
:___________________________________________________________ 

Μαζεηήο: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Βξψηεζε 3
ε
:___________________________________________________________ 

Μαζεηήο: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Βξψηεζε 4
ε
:___________________________________________________________ 

Μαζεηήο: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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11.4. Πξσηφθνιιν πλεληεχμεσλ Οκάδσλ Βζηίαζεο 

 

11.4.1. Πξσηφθνιιν Βξσηήζεσλ γηα Πεηξακαηηθφ Σκήκα Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

 

 (1
ν
  focus group  2 καζεηέο κε ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή  & 

2 καζεηέο κε ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο ζην κάζεκα) 

  (2
ν
 focus group  2 καζεηέο κε ηελ ρακειφηεξε ζπκκεηνρή & 2 καζεηέο κε ηηο 

ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζην κάζεκα)  

 

 Πψο ζαο θαίλεηαη ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ;  

 Ση ζαο αξέζεη πην πνιχ; Ση ιηγφηεξν; Γηαηί; 

 Γηαηί λνκίδεηε φηη δηδαζθφκαζηε αξραία ειιεληθά;  

 Πψο ζαο θάλεθε ζήκεξα ην κάζεκα;  

 Ση ζαο άξεζε πην πνιχ; Ση ιηγφηεξν; Γηαηί; 

 αο έθαλε θάηη εληχπσζε; 

 Θα αιιάδαηε θάηη; 

 Δ θαζεγήηξηα ζήκεξα ρξεζηκνπνίεζε πνηήκαηα ζηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο. 

Γηαηί πηζηεχεηε φηη ην έθαλε; 

 Πψο είδαηε ηε δηδαζθαιία ζε ζρέζε κε ηηο δηδαζθαιίεο πνπ θάλεηε ηηο άιιεο 

θνξέο;  

 Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζεκεξηλή δηδαζθαιία;  

 Βθηφο απφ ηα αξραία ειιεληθά είδαηε ην θαηεγνξνχκελν θαη ζηα λέα 

ειιεληθά. Γηαηί λνκίδεηε φηη έγηλε απηφ; Πψο ζαο θάλεθε απηή ε ζχλδεζε; 

 Πηζηεχεηε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ζαο βνήζεζε λα 

θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ην θαηεγνξνχκελν ζηα αξραία ειιεληθά; 

 Οη αζθήζεηο πσο ζαο θάλεθαλ;  

 

 

 

 

 

ζηάζε απέλαληη ζηα 

α.ε. 

ζηάζε 

απέλα

ληη 

ζηε 

δηδαζ

θαιία 

πνπ 

έγηλε 

απηναμην

ιφγεζε 
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11.4.2. Πξσηφθνιιν Βξσηήζεσλ γηα Σκήκα Βιέγρνπ Ώ΄ Γπκλαζίνπ 

 

 (1
ν
  focus group  2 καζεηέο κε ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή & 

2 καζεηέο κε ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο ζην κάζεκα) 

  (2
ν
 focus group  2 καζεηέο κε ηελ ρακειφηεξε ζπκκεηνρή  & 2 καζεηέο κε ηηο 

ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζην κάζεκα)  

 

 Πψο ζαο θαίλεηαη ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ;  

 Ση ζαο αξέζεη πην πνιχ; Ση ιηγφηεξν; Γηαηί; 

 Γηαηί λνκίδεηε φηη δηδαζθφκαζηε αξραία ειιεληθά;  

 Πψο ζαο θάλεθε ζήκεξα ην κάζεκα;  

 Ση ζαο άξεζε πην πνιχ; Ση ιηγφηεξν; Γηαηί; 

 αο έθαλε θάηη εληχπσζε; 

 Πψο είδαηε ηε δηδαζθαιία ζε ζρέζε κε ηηο δηδαζθαιίεο πνπ θάλεηε ηηο άιιεο 

θνξέο;  

 Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζεκεξηλή δηδαζθαιία;  

 Θα αιιάδαηε θάηη; 

 Πηζηεχεηε φηη ε ζεκεξηλή δηδαζθαιία ζαο βνήζεζε λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα 

ην θαηεγνξνχκελν ζηα αξραία ειιεληθά; 

 Οη αζθήζεηο πψο ζαο θάλεθαλ;  

 

 

11.4.3. Πξσηφθνιιν Βξσηήζεσλ γηα Πεηξακαηηθφ Σκήκα ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

 

(1
ν
  focus group  2 καζεηέο κε ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή  & 

2 καζεηέο κε ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο ζην κάζεκα) 

  (2
ν
 focus group  2 καζεηέο κε ηελ ρακειφηεξε ζπκκεηνρή & 2 καζεηέο κε ηηο 

ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζην κάζεκα)  

 

ζηάζε απέλαληη ζηα 

α.ε. 

ζηάζε 

απέλαληη 

ζηε 

δηδαζθα

ιία πνπ 

έγηλε 

απηναμην

ιφγεζε 
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 Πψο ζαο θαίλεηαη ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ;  

 Ση ζαο αξέζεη πην πνιχ; Ση ιηγφηεξν; Γηαηί; 

 Γηαηί λνκίδεηε φηη δηδαζθφκαζηε αξραία ειιεληθά;  

 Πψο ζαο θάλεθε ζήκεξα ην κάζεκα;  

 Ση ζαο άξεζε πην πνιχ; Ση ιηγφηεξν; Γηαηί; 

 αο έθαλε θάηη εληχπσζε; 

 Θα αιιάδαηε θάηη; 

 Δ θαζεγήηξηα ζήκεξα ρξεζηκνπνίεζε πνηήκαηα ζηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο. 

Γηαηί πηζηεχεηε φηη ην έθαλε; Πσο ζαο θάλεθε; 

 Πψο είδαηε ηε δηδαζθαιία ζε ζρέζε κε ηηο δηδαζθαιίεο πνπ θάλεηε ηηο άιιεο 

θνξέο;  

 Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζεκεξηλή δηδαζθαιία;  

 Βθηφο απφ ηα αξραία ειιεληθά είδαηε ηελ έγθιηζε ηεο πξνζηαθηηθήο θαη ζηα 

λέα ειιεληθά. Γηαηί λνκίδεηε φηη έγηλε απηφ; Πψο ζαο θάλεθε απηή ε ζχλδεζε; 

 Πηζηεχεηε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ζαο βνήζεζε λα 

θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ην θαηεγνξνχκελν ζηα αξραία ειιεληθά; 

 Οη αζθήζεηο πσο ζαο θάλεθαλ;  

 

 

 

 

11.4.4. Πξσηφθνιιν Βξσηήζεσλ γηα Σκήκα Βιέγρνπ ΐ΄ Γπκλαζίνπ 

 

 (1
ν
  focus group  2 καζεηέο κε ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή & 

2 καζεηέο κε ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο ζην κάζεκα) 

  (2
ν
 focus group  2 καζεηέο κε ηελ ρακειφηεξε ζπκκεηνρή  & 2 καζεηέο κε ηηο 

ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζην κάζεκα)  

 

 Πψο ζαο θαίλεηαη ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ;  

 Ση ζαο αξέζεη πην πνιχ; Ση ιηγφηεξν; Γηαηί; 

 Γηαηί λνκίδεηε φηη δηδαζθφκαζηε αξραία ειιεληθά;  
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 Πψο ζαο θάλεθε ζήκεξα ην κάζεκα;  

 Ση ζαο άξεζε πην πνιχ; Ση ιηγφηεξν; Γηαηί; 

 αο έθαλε θάηη εληχπσζε; 

 Πψο είδαηε ηε δηδαζθαιία ζε ζρέζε κε ηηο δηδαζθαιίεο πνπ θάλεηε ηηο άιιεο 

θνξέο;  

 Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζεκεξηλή δηδαζθαιία; Θα αιιάδαηε θάηη; 

 Πηζηεχεηε φηη ε ζεκεξηλή δηδαζθαιία ζαο βνήζεζε λα θαηαλνήζεηε ηελ 

έγθιηζε ηεο πξνζηαθηηθήο ζηα αξραία ειιεληθά; 

 Οη αζθήζεηο πψο ζαο θάλεθαλ;  

 

11.4.5. Πξσηφθνιιν Βξσηήζεσλ γηα Πεηξακαηηθφ Σκήκα Γ΄ Γπκλαζίνπ 

 

(1
ν
  focus group  2 καζεηέο κε ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή  & 

2 καζεηέο κε ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο ζην κάζεκα) 

  (2
ν
 focus group  2 καζεηέο κε ηελ ρακειφηεξε ζπκκεηνρή & 2 καζεηέο κε ηηο 

ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζην κάζεκα)  

 

 Πψο ζαο θαίλεηαη ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ;  

 Ση ζαο αξέζεη πην πνιχ; Ση ιηγφηεξν; Γηαηί; 

 Γηαηί λνκίδεηε φηη δηδαζθφκαζηε αξραία ειιεληθά;  

 Πψο ζαο θάλεθε ζήκεξα ην κάζεκα;  

 Ση ζαο άξεζε πην πνιχ; Ση ιηγφηεξν; Γηαηί; 

 αο έθαλε θάηη εληχπσζε; 

 Θα αιιάδαηε θάηη; 

 Δ θαζεγήηξηα ζήκεξα ρξεζηκνπνίεζε πνηήκαηα ζηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο. 

Γηαηί πηζηεχεηε φηη ην έθαλε; Πσο ζαο θάλεθε; 

 Πψο είδαηε ηε δηδαζθαιία ζε ζρέζε κε ηηο δηδαζθαιίεο πνπ θάλεηε ηηο άιιεο 

θνξέο;  

 Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζεκεξηλή δηδαζθαιία;  

 Βθηφο απφ ηα αξραία ειιεληθά είδαηε ηηο δεπηεξεχνπζεο αηηηνινγηθέο 

πξνηάζεηο θαη ζηα λέα ειιεληθά. Γηαηί λνκίδεηε φηη έγηλε απηφ; Πψο ζαο 

θάλεθε απηή ε ζχλδεζε; 
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 Πηζηεχεηε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ζαο βνήζεζε λα 

θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ην θαηεγνξνχκελν ζηα αξραία ειιεληθά; 

 Οη αζθήζεηο πσο ζαο θάλεθαλ;  

 

 

11.4.6. Πξσηφθνιιν Βξσηήζεσλ γηα Σκήκα Βιέγρνπ Γ΄ Γπκλαζίνπ  

 

(1
ν
  focus group  2 καζεηέο κε ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή & 

2 καζεηέο κε ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο ζην κάζεκα) 

  (2
ν
 focus group  2 καζεηέο κε ηελ ρακειφηεξε ζπκκεηνρή  & 2 καζεηέο κε ηηο 

ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζην κάζεκα)  

 

 Πψο ζαο θαίλεηαη ην κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ;  

 Ση ζαο αξέζεη πην πνιχ; Ση ιηγφηεξν; Γηαηί; 

 Γηαηί λνκίδεηε φηη δηδαζθφκαζηε αξραία ειιεληθά;  

 Πψο ζαο θάλεθε ζήκεξα ην κάζεκα;  

 Ση ζαο άξεζε πην πνιχ; Ση ιηγφηεξν; Γηαηί; 

 αο έθαλε θάηη εληχπσζε; 

 Πψο είδαηε ηε δηδαζθαιία ζε ζρέζε κε ηηο δηδαζθαιίεο πνπ θάλεηε ηηο άιιεο 

θνξέο;  

 Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζεκεξηλή δηδαζθαιία;  

 Θα αιιάδαηε θάηη; 

 Πηζηεχεηε φηη ε ζεκεξηλή δηδαζθαιία ζαο βνήζεζε λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα 

ηηο δεπηεξεχνπζεο αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο ζηα αξραία ειιεληθά; 

 Οη αζθήζεηο πψο ζαο θάλεθαλ;  
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